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Abstract 

 

Background: One consequence of diabetes mellitus is increased inflammation, which is 

exacerbated by training. The objective of this study was to evaluate the effect of two months 

of chia supplementation in conjunction with continuous training on Interleukin-1 beta, 

Interleukin-13 responses in male Wistar diabetic rats. 

Materials and Methods: 36 diabetic rats were randomly assigned to 3 equal groups (control 

group, diabetes + training group, diabetes + training+ chia group) and subjected to 8 weeks of 

supplementation and training. Interleukin-1 and interleukin-13 were measured in soleus muscle 

tissue to examine the inflammatory and anti-inflammatory indicators. ANOVA and Tukey's 

post hoc test was used for data analysis. 

Results: There was a significant difference between the experimental groups of chia 

supplementation group and training group in the level of interleukin-1 and interleukin-13 after 

applying the diabetes (P <0.001). However, changes were not significant in the groups other 

than the control group (P=0/72) 

Conclusion: Eight weeks of aerobic training has a positive effect on reducing inflammation in 

diabetic rats, but chia supplementation could not play a synergistic role in preventing 

inflammatory factors. However, chia supplementation could possibly affect and strengthen 

anti-inflammatory factors.  
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بر  (Salvia hispanica L). دهی چیادو ماه تمرینات تداومی به همراه مکمل بررسی اثر
 های نر دیابتی ویستاردر رت 13و  1-اینترلوکین

 

 1یپاکدهمحدثه فعال ، 1، علی همتی عفیف1*، عباس صادقی1پورمقصود نبیل

 

 خالصه

شتر میافزایش التهاب است که  ،یکی از پیامدهای دیابت: سابقه و هدف  تمرینات ماه دو . هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیرشودبا انجام تمرینات ورزشی بی

 .بودویستار  دیابتی نر هایرت در 13و  1-اینترلوکین بر چیا دهیمکمل همراه به تداومی

 قالب هفته در 8به مدت  (چیا + تمرین + دیابت گروه تمرین،+  دیابت گروه کنترل، گروه) گروه با تعداد مسرراوی 3موش دیابتی در  سررر 36ها: مواد و روش

شاخصبه 13و  1-دهی و تمرین قرار گرفتند. اینترلوکینتحت مکمل راههیک آزمونپس طرح یک سی  ضله نعلی منظور برر ضدالتهابی از بافت ع های التهابی و 

 ها استفاده شد.وتحلیل دادهتوکی برای تجزیه تعقیبی و راههیک  ANOVA آماری از آزمون گیری شدند.اندازه

. (P≤001/0مکمل چیا و تمرینات بدنی متعاقب اعمال دیابت مشاهده شد ) کنندههای تجربی مصرفبین گروه 13و  1-داری در میزان اینترلوکینتفاوت معنی نتایج:

 .(P=72/0) دار نبودها معنیبه غیر از گروه کنترل در بین سایر گروهاما تغییرات 

شت هفته گیری: نتیجه ست نقش هم. های دیابتی داردتمرینات هوازی تأثیر مثبتی بر کاهش التهاب در موشه شگیری از عوامل افزایی اما مکمل چیا نتوان در پی

 نماید. تقویت  و دادهتأثیر قرار عوامل ضدالتهابی را تحتتواند میاحتماالً مکمل چیا  حال. با اینایجاد کندالتهابی 

 ، چیاهوازی تمرینضدالتهاب، عوامل التهاب،  کلمات کلیدی:

 1047-1054، صفحات 1400آبان  -مهر ، 4پژوهشی فیض، دوره بیست و پنجم، شماره  -نامه علمی دو ماه                                                                                   

 

 مقدمه

 نقص دنبال به خون گلوکز افزایش با که است بیماری دیابت

 دو هر یا( 2 نوع) انسولین عمل به مقاومت و( 1 نوع) ترشح در

 انسولین به حساسیت بهبود بر ورزشی فعالیت نقش. گرددمی مشخص

 و دیابت[. 1] است شده مشخص 2 نوع دیابت به مبتال بیماران در

 بین تعادل عدم حاصل که اکسیداتیو استرس افزایش با آن عوارض

 است، بدن اکسیدانیآنتی دفاع ظرفیت و آزاد هایرادیکال تولید

 غیاب در حتی و دیابت نوع دو هر طی در [.2] باشدمی مرتبط

 کاهش اکسیدانیآنتی دفاع و افزایش ،اکسایشی استرس آن، عوارض

 از برخی سطوح افزایش به منجر ورزش کهحالی در ؛یابدمی

 شودمی 6-اینترلوکین و 1-اینترلوکین ؛TNF-a مانند هایتوکیناس

 ادیپوسیت بافت از ترشحی التهابی هایمحرک برخی چنینهم[. 3]

 در[. 4] دارند ارتباط انسولین به مقاومت با بتا 1-اینترلوکین مانند

 هفته 12 از پس بتا 1-اینترلوکین مقادیر دارمعنی افزایش ایمطالعه

 [.5] شد گزارش هوازی تمرین

 ،ینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب ،یاجتماعدانشکده علوم  ،یبدن تیگروه ترب -1

 رانیا ن،یقزو
 ،ینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب ،یاجتماعدانشکده علوم  نشانی نویسنده مسؤول: *

 رانیا ن،یقزو

   02833901781 دورنویس:                   02833901782 تلفن:

 sadeghi@soc.ikiu.ac.ir پست الکترونيک:

              8/4/1400  تاریخ پذیرش نهایی:          15/10/1399اریخ دریافت:    ت

 

 که بوده التهابی هاییتوکینسا ترینمهم از بتا 1-اینترلوکین واقع در

 افزایش را التهابی هایسلول اندوتلیوم اتصال مولکول سنتز تواندمی

 محلّ در التهاب تشدید و شیموتاکسی وازودیالسیون، باعث ،داده

 که است سایتوکینی 13-اینترلوکین ،مقابل در[. 6] شود دیدهآسیب

 و ایمنی حفظ در و شودمی تولید 2 نوع ایمنی هایپاسخ طول در

 همچنین،. دارد نقش آلرژیک التهابی هایبیماری از دیگر بسیاری

 کردن غیرفعال به قادر ،بوده ایمنی سیستم خاصّ اثرات کنندهالقا

TH1 (Type 1 T helper) [7 ]هایواسطه تولید منفی تنظیم و 

 فعال، اکسیژن هایگونه جمله از ماکروفاژ/مونوسیت التهابیپیش

 TH1 هایسلول. گرددمی بتا13-اینترلوکین و نیتروژن هایواسطه

 در. کنندمی تولید را بتا1-اینترلوکین مانند زاالتهاب فاکتورهای

 از التهاب برندهپیش دوگانه اثر دارای TH2 هایسلول که،حالی

 اثر و میلینی هایپروتئین علیه بادیآنتی تولید تحریک طریق

 همانند ضدالتهابی هایسایتوکاین تولید طریق از ضدالتهابی

 روی بر مستقیم ثیرأت با 13-اینترلوکین[. 8] باشندمی 13-اینترلوکین

 از رونویسی مهار به منجر STAT3 مسیر طریق از کبدی هایسلول

 محققان[. 9] شودمی کبدی گلوکز تولید کنترل و گلوکونئوژنز هایژن

 عوارض رساندن حداقل به برای هاییروش یافتن پی در همواره

 هایدانه از استفاده هاراه این از یکی[. 10] باشندمی التهاب از ناشی

 گیاه یک ،چیا. باشدمی( Salvia hispanica) چیا مانند گیاهی

 دانه گرم هر که[ 11] است نعناعیان خانواده به متعلق یکساله علفی

( ash) ساقه گرم 05/0 پروتئین، گرم 21/0 فیبر، گرم 28/0 حاوی آن
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 شدهشناخته درصد بیشترین کهاست  روغن درصد 25-38 حدود و

 توجهیقابل مقادیر و[ 12] ،(ALA 3:18) اسیدچرب( ٪60) آن

 این بارش مقدار و کاشت هایماه به نسبت البته [.13] باشدمی 3امگا

 سنتز میزان بر ثیرأت با اسید لینولنیک – آلفا[. 14] است یرمتغ میزان

[. 15] است ثرؤم التهابی هایواکنش تغییر در هاپروستاگالندین

 6-اینتروکین سرمی سطح کاهش باعث اسیدلیپولئیک – آلفا همچنین

 TNF-α و 1-اینترلوکین ژن بیان در تنظیمی نقش که[ 16] شودمی

 از حاصل ثانویه هایمتابولیت مصرف رسدمی نظربه[. 17] دارد

 ها،فنلپلی) باال ضداکسیدانی اثرات واسطهبه دارویی گیاهان

 پپتیدهای و هاروغن ها،ویتامین ها،کاروتنوئید ها،توکوفرول

 دکن جلوگیری سلول و DNA آسیب از دتوانمی( اکسیدانیآنتی

 فالونوئیدها از بیشتر و اکسیدانآنتی فعالیت ولؤمس هافنلپلی ؛[18]

 در چیا در فنلی ترکیبات مقادیر. هستند اسیدسینامیک مشتقات و

 238-427 هاتوکوفرول غلظت و گرم / گرممیلی 88/0-6/1 حدود

 مزایای سنتی طب دیدگاه از [.20،19] باشدمی کیلوگرم / گرممیلی

 وزن، کاهش خون، فشار و کلسترول کاهش شامل روزانه مصرف

 با[. 21] است اکسیدانیآنتی اثرات و استقامت افزایش کمردرد،

 که داد نشان( 2020) همکاران و Miranda مطالعات نتایج حالاین

 ترکیب نظر از چربی از غنی رژیم مضر اثرات تواندنمی دهیمکمل

 را کبد در اکسیدانآنتی هایآنزیم فعالیت و گلوکز تحمل عدم بدن،

 اما ،باشدمی ایمن آن مدتکوتاه مصرف هرچند[. 22] دهد کاهش

 مدتطوالنی در ایمن استفاده دادننشان برای محدودی مطالعات

 ؛است ریحان تخم و شربتی تخم به شبیه گیاه این[. 23] دارد وجود

 تیره ایقهوه رنگ به اکثراً و شکلبیضی چیا دانه که تفاوت این با

 لعابدار تدریجبه ،شودمی ریخته آب در وقتی و است داررگه

 منظوربه امیدوارکننده منبع یک چیا هایدانه رسدمی نظربه. گرددمی

 فعالیت عالوهبه .آید حساب به ورزش در التهابات از پیشگیری

 التهابیپیش هایسیتوکین ژن بیان و التهاب کاهش باعث ورزشی

 و التهابی اثرات بررسی به تحقیقی تاکنون حالاین با .گرددمی

 هایرت و انسان در ورزشی فعالیت با توأم چیا مکمل ضدالتهابی

 مطرح آن درباره زیادی سؤاالت و ابهامات و است نپرداخته دیابتی

 هوازی فعالیت ماه دو ثیرأت دارد نظر در حاضر تحقیق بنابراین. است

 .نماید بررسی را دیابتی هایموش در چیا دهیمکمل با متوأ

 

 هامواد و روش

 کد بخشی از نتایج یک طرح تحقیقاتی با مقاله این

 اخالق کمیته  IR.TBZMED.VCR.REC.1397.389اخالق

 و کدهای اصول مطالعه این در. است دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 کار اخالقی موازین کلیه و هلسینکی بیانیه مفاد و پژوهش در اخالق

 در اخالق هکمیت قوانین مصوب طبق آزمایشگاهی حیوانات با

 تیمار مراحل کلیه درضمن،. شده است رعایت پزشکی هایپژوهش

 آزمایشگاه محلّ در نیز تجربی هایآزمایش و صحرایی هایموش

 انجام تبریز پزشکی دانشگاه علوم اعصاب علوم تحقیقات مرکز

ای بالینی تجربی )دو مداخلهتحقیق حاضر از نوع مطالعات . گردید

آزمون دو عاملی در قالب یک طرح پس حیوانیمدل  متغیر مستقل(

 کنترل، شامل گروه)گروه با تعداد مساوی  3است که با استفاده از 

طبق ها برموش از( چیا +تمرین + دیابت گروه و تمرین+  دیابت گروه

برای این مقررات نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی انجام شد. 

نر سفید نژاد ویستار از مرکز  های صحراییموش سر 36منظور، تعداد 

تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

گرمی تهیه  300الی  225وزنی  هحدود سه ماه و در محدود با سنّ

و در آزمایشگاه حیوانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد شدند 

استرس منظور سازگاری با محیط، جلوگیری از مطالعه قرار گرفتند. به

ها در محیط آزمایشگاهی ویژه ، آزمودنیو تغییر شرایط فیزیولوژیکی

 50±5گراد، رطوبت نسبی سانتی درجه 20±2حیوانات با شرایط؛ دما 

 12:12تاریکی  - روشنایی صدا و چرخهدرصد، با کمترین سرو

عصر(  19:00صبح الی  7:00ساعته )شروع روشنایی از ساعت 

کربنات شفاف از جنس پلی عدد موش در هر قفس 5تا  3صورت به

با قابلیت اُتوکالو قرار داده شدند. در طی این دوره، تمامی حیوانات 

شده از شرکت هبه آب و غذای استاندارد )پِلت تهی صورت آزادانهبه

مدت دو ماه دسترسی داشتند که این میزان سازان اصفهان( بهخوراک

همچنین  شد.گیری و ثبت میصورت دقیق اندازهغذای مصرفی به

شناسی از علوم پزشکی تبریز با نظارت متخصص گیاه چیا دهیمکمل

به ( گرم 100/گرم 3)غذا  در مخلوط صورتبهگردید و تهیه 

مکمل داده شد. مداخالت تمرینات ورزشی پس از های گروه موش

شبانه  آغاز چرخه در کم دو هفته از استقرار حیوانات وگذشت دست

ها ( در آزمایشگاه حیوانات به انجام رسید. سپس نمونه19:00)ساعت 

روز تحت  7مدت به (های کنترل سالم و کنترل دیابتی)به غیر از گروه

 هگردان قرار گرفتند. طی دور فعالیت روی نوار هآشنایی با نحو هبرنام

متر در دقیقه  10-15گردان صفر درصد، سرعت  آشنایی، شیب نوار

دقیقه در روز بود. در پایان این دوره،  5-10و مدت تمرین نیز 

 3طور تصادفی ساده در یکی از ها پس از مطابقت وزنی بهآزمودنی

 سری قرار گرفتند. 12گروه 

 :دیابت یروش القا

پس از گذشت دو هفته از شرایط سازگاری با محیط 

، طبق روش گروه مطالعاتی 2آزمایشگاه، برای القای دیابت نوع 

(، دو هفته مصرف غذای پُرچرب 2013ساسیدهاران و همکاران )

انجام کربوهیدرات( توسط محققان  %34پروتئین و  %21چربی،  45%)
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و  ه بودگردیدصفهان تهیه سازان ابا همکاری شرکت خوراک کهشد 

سین )شرکت سیگما استرپتوزو ( سمIPّصفاقی )سپس تزریق درون

گرم در کیلوگرم وزن میلی 35صورت یک دوز به ،آلدریچ، آمریکا(

، بعد از شش (=5/4PHموالر ) 1/0سیترات شده در بافربدن حل

برای گروه کنترل  .اعمال شد ایمرحلهصورت تکساعت ناشتایی به

سالم و دیابتی )بدون مکمل و بدون تمرین( نیز همان مقدار سرم 

های فیزیولوژیک برای ایجاد شرایط کامالً یکسان با گروه

کردن، میزان مکمل تزریق شد. یک هفته پس از دیابتی هکننددریافت

آوری و با استفاده از گلوکز نمونه خونی از ورید دُمی حیوان جمع

و غلظت گلوکز خون باالتر شد زیمی گلوکز اُکسیداز بررسی روش آن

صحرایی دیابتی نوع های عنوان موشلیتر بهگرم در دسیمیلی 250از 

های صحرایی منظور کنترل وزن، وزن موشوارد تحقیق شدند. به 2

گیری اندازه انتهای تحقیق توسط ترازوی دیجیتالی در ابتدا، اواسط و

 شد.

 :13بتا و  1-گیری اینترلوکینروش اندازه

 هجلس آخرین از پس ساعت 48 صحرایی، هایموش تمامی

 14 تا 12 از پس و( تمرین حادّ  اثرات بردن بین از جهت) تمرینی

 / گرممیلی 90) کتامین صفاقیداخل تزریق با ناشتایی، ساعت

 درد بدون روش به( کیلوگرم / گرممیلی 10) زایالزین و( کیلوگرم

 بخشی سپس. شدند جراحی و بیهوش کارآزموده نامتخصص توسط

 از پس قسمتی و شد برداشته دقت با هاآزمودنی عضله نعلی بافت از

ی درجه -196) مایع نیتروژن در سالیننرمال سرم با شستشو

( گرادی سانتیدرجه -70) دمای در و گردید منجمد( گرادسانتی

 حامل پروتئین بدون PBS در پذیرنده بادیسپس آنتی .شد نگهداری

 میکروپلیت یک از چاهک هر بالفاصله. شد رسانده الزم غلظت به

 شد پوشانده شدهرقیق پذیرنده بادیآنتی از میکرولیتر 100 با تایی 96

 ،کرده آسپیره را چاهک هر. گردید انکوبه اتاق دمای در شب یک و

 شستشو، آخرین از پس شد، داده شستشو بار شستشو دو بافر با

 کردنمعکوس با یا کردنآسپیره طریق از ماندهباقی شستشوی محلول

. گردید پاکسازی کاغذی، حوله توسط آن کردنخشک و پلیت

 هر کننده بهرقیق معرف از میکرولیتر 300 کردناضافه با هاپلیت

 انکوبه اتاق دمای در ساعت 1 مدت به و حداقل شد بلوکه چاهک

 سپسو  شد تکرار مرحله دودر  شستشو/  آسپیراسیون .گردید

همچنین برای ارزیابی مقدار شدند.  اضافه نمونه هایپلیت

 بافتدر ابتدا  (IL-13)13-اینترلوکین و( IL-1β) بتا 1-اینترلوکین

شده هموژنیزه و سانتریفیوژ شد. سپس، میزان استخراج عضله نعلی

و با  روش االیزابه  13-اینترلوکین و بتا 1-اینترلوکینهای پروتئین

برای   Rat IL-1 β ELISA Kitاستفاده از کیت آزمایشگاهی

 برای Rat IL-13 ELISA Kit کیت  و بتا 1-اینترلوکین

 ،لیترمیلی / پیکوگرم 80=حساسیت :بتا 1-اینترلوکین) 13-اینترلوکین

-اینترلوکین)لیتر( میلی / پیکوگرم 59/68- 50000 :تشخیص دامنه

- 20000: تشخیص دامنه، لیترمیلی / پیکوگرم 20 حساسیت: 13

 بر پیکوگرم واحدهر دو بر حسب  (لیترمیلی / پیکوگرم 43/27

طبق دستورالعمل کمپانی سیگما آلدریچ آلمان  لیتر و ساختمیلی

 ند.شد گیریشرکت سازنده اندازه

 :اطالعات تحلیلوروش توصیف و تجزیه

صورت انحراف استاندارد بهها در قالب میانگین و ابتدا داده

ها از جهت بررسی توزیع طبیعی داده شدند. سپستوصیفی بیان 

 ها،استفاده شد. پس از تأیید توزیع طبیعی دادهویلک  - اپیروش آزمون

 چیا دهیمکمل و تمرین مستقل متغیرهای همزمان و جداگانه اثرات

 آزمونپس و راههیک ANOVA از آزمون وابسته متغیرهای روی

 آماری عملیات تمامی. ها استفاده شدداده تحلیلوبرای تجزیه توکی

 آماری افزارنرم از استفاده با و (P≤05/0) داریمعنی سطح در

SPSS  انجام شد ویندوز تحت 26نسخه . 

 

 نتایج

داری بین تفاوت معنی هدهندنتایج تحقیق حاضر نشان

مکمل چیا و تمرینات بدنی متعاقب  هکنندهای تجربی مصرفگروه

که در بیان نحوی(. بهP ،99/15=F≤001/0اعمال دیابت است )

 %669در حدود  کنترلبا مکمل  دیابت گروه بتا 1-اینترلوکینپروتئین 

(001/0=P و در گروه دیابت با تمربن در حدود )506% (001/0=P )

 مشاهده شد )جدولداری در مقایسه با گروه کنترل سالم افزایش معنی

(. همچنین، سطوح افزایشی در گروه تمرین در مقایسه با 1 شماره

بود دار بود که از لحاظ آماری معنی کمتر %119به میزان  دیابتگروه 

(072/0=Pبه .)تمرین( با  + عالوه، ترکیب دو متغیر مستقل )مکمل

کنترل دار در مقایسه با گروه اما غیرمعنی %29یکدیگر سبب کاهش 

 (.2 شماره ( )جدولP=96/0دیابتی شد )

 های موردمطالعهبتا در گروه 1-راهه برای مقایسه اینترلوکینتحلیل واریانس یک -1شماره  جدول
P F گروه میانگین انحراف استاندارد 

001/0>P 89/16 

00/3 64/26  کنترل 

00/58  46/161  تمرین 

00/46  73/175  تمرین + چیا 
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 بتا 1-نتایج تحلیل تعقیبی توکی برای اینترلوکین -2شماره  جدول

 گروه گروه میانگین تفاوت

 تمرین *134/82-
 کنترل

 تمرین + چیا *149/09-

- 27/14  تمرین تمرین + چیا 

 

ضرهمچنین یافته شان های تحقیق حا داری بین تفاوت معنی هدهندن

مکمل چیا و تمرینات بدنی متعاقب  هکنندهای تجربی مصرررفگروه

 ؛(3 شررماره (. )جدولP ،03/11=F≤001/0اعمال دیابت اسررت )

ن در یدر گروه دیابت با تمر 13-اینترلوکینکه بیان پروتئین نحویبه

افزایش ( در مقایسرره با گروه کنترل سررالم P=001/0) %34حدود 

 .(1 شماره نمودار ،4 شماره داری داشت )جدولمعنی

 

 مطالعههای مورددر گروه 13-اینترلوکین راهه برای مقایسهتحلیل واریانس یک -3شماره  جدول

P F گروه میانگین انحراف استاندارد 

001/0>P 05/11 

98/43  68/577  کنترل 

33/134  97/775  تمرین 

15/102  53/791  تمرین + چیا 

 

 13-یناینترلوکتایج تحلیل تعقیبی توکی برای ن -4شماره  جدول

 گروه گروه میانگین تفاوت

 تمرین *198/29-
 کنترل

 چیا + تمرین *231/84-

55/15  تمرین چیا + تمرین 
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 موردمطالعه هایگروه میان 13-اینترلوکین و بتا 1-اینترلوکین میانگین مقایسه -1 شماره نمودار

 >C  (05/0 (Pدار نسبت به گروهتفاوت معنی *

 

 بحث 

 داری درمعنی تفاوت هدهندنشان حاضر تحقیق نتایج

 بدنی کنترل و تمرینات گروه التهابی بینهای التهابی و ضدشاخص

و  Stensvoldبود که همسو با نتایج مطالعات  دیابت اعمال متعاقب

هفته تمرین هوازی با بهبود  12ها نشان دادند که همکاران بود. آن

 6-اینترلوکین م متابولیکی موجب کاهش شاخص التهابی چونئعال

(IL-6)  وTNF-α بدنی تمرینات منظم . [24] شوددر افراد دیابتی می

نوان منبع سنتز عواسطه کاهش وزن و تعدیل ذخایر بافت چربی بهبه

 TNF-αو  6-اینترلوکینکننده مقادیر ها تنظیمو ترشح سایتوکاین

اتیکی و افزایش با کاهش تحریک سمپ از سوی دیگر ،بوده
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، میزان رهایش 13-التهابی همچون اینترلوکینهای ضدسایتوکاین

بتا را از بافت چربی مهار  1-جمله اینترلوکینهای التهابی از میانجی

ین رسد کاهش سطوح خونی اظر میناساس به. براین[25] کندمی

با افزایش شدت  ،التهابی تمرین بودهشاخص احتماالً ناشی از اثر ضد

تمرین به تدریج این سازگاری افزایش یابد. به بیان دیگر در اثر 

که منجر به  TLR هایمدت و منظم بیان گیرندهتمرین ورزشی طوالنی

و  کاهش ،ردندگیها مها و کالموکاینرونویسی از سایتوکاین

. همچنین نتایج تحقیق [26] یابدی بهبود میوضعیت التهابی تا حدّ

گروه تمرین نسبت به گروه کنترل افزایش  13-نشان داد که اینترلوکین

و فعالیت ورزشی چندین  13-اینترلوکینیافته است. در زمینه ارتباط 

مطالعه انجام گرفته است. در برخی مطالعات نتایج حاکی از آن بود 

-سطوح اینترلوکین ،که در افراد چاقی که فعالیت بدنی کمی دارند

. زمانی و [27] نسبت به افراد سالم گروه کنترل باالتر است 13

( همسو با تحقیق حاضر نشان دادند که انجام فعالیت 2014همکاران )

 13-التهابی اینترلوکینورزشی منجر به کاهش تولید سایتوکاین پیش

شاخص  زانیمکه نشان داد تحقیق حاضر ج ینتا .[28] گرددمی

 دهدیاست که نشان م افتهی شیافزا زین 13-نینترلوکیا یالتهابضد

 فایا یالتهابنقش ضد ،کند یریشگیکه از التهاب پاز آن شتریب ایچ

 TNF-αدرواقع ماده کوئرستین موجود در چیا مانع افزایش  .کندیم

در تعدادی از پارامترهای التهاب و استرس اکسیداتیو و کاهش 

مچنین ه .[29] شودادیپوسیت می 3T3-L1حساسیت به انسولین در 

به همراه تمرینات هوازی دهی چیا مکمل که نتایج تحقیق نشان داد

اما این  ؛بتا در مقایسه با گروه چیا شد 1-باعث کاهش اینترلوکین

مطالعات  ،تحقیق حاضر نتایجهمسو با دار نبود. اختالف معنی

Miranda تواندنمی دهیمکمل که داد ( نشان2019اران )کو هم 

 گلوکز تحمل دمع بدن، ترکیب نظر از چربی از غنی رژیم مضر اثرات

. [22] دهد کاهش را کبد در اکسیدانآنتی هایآنزیم فعالیت و

مراه تمرینات هوازی نشان هچیا بهدهی همچنین بررسی نتایج مکمل

های در این گروه در مقایسه با گروه 13-داد که میزان اینترلوکین

 دار نبودند.هرچند این تغییرات معنی ؛دیابت و تمرین افزایش داشت

که  اعالم کردند( 1400و همکاران )پور نبیل ،همسو با این نتایج

ها در رت یالتهابضد عوامل ثیر مثبتی برأنتوانست ت چیا دهیلممک

های پژوهش حاضر براساس یافتهرسد نظر میبه. [30] ایجاد کند

التهابی است تا های ضدبیشترین عملکرد چیا در افزایش سایتوکاین

-بر همین اساس نشان داده شده است که الپیشگیری از التهاب. 

التهابی خود اثرات ضدتواند ، می(ALA، 18: 3n-3) اسید لینولنیک

-NFسازی عامل و با مهار فعال PPARγ شدن عاملرا  با مهار فعال

kB ای اعمال کندهسته .ALA شده بسیج شدتبه ورزش طول در، 

 افزایش شدید و مدتطوالنی تمرین از پالسمایی آن بعد سطح

 طول در است ممکن ALA دالیل، این تمام برای .[31] یابدمی

 کند، عمل سوخت سوبسترای یک عنوانبه مدتطوالنی تمرینات

این واقع در .است کم هاکربوهیدرات دفع که بعدی مراحل در ویژهبه

مستقیم سازی خود را از طریق پاکاکسیدانی ماده اثر آنتی

فلزی و همچنین اثر بر بقیه  یهاکردن یونهای آزاد و شالتهرادیکال

 .[32] کندها و افزایش گلوتاتیون داخل سلولی اعمال میاکسیدانآنتی

حال باشد. با اینکننده التهاب میشروععنوان به 1-اینترلوکین هرچند

و  α-TNFاز جمله  التهابی یهاشاخصاستفاده از سایر 

از ه دهد که ئتری را اراتوانست نتایج کاملمی غیره و 6-اینترولوکین

، این های مابررسیطبق  آید.های تحقیق به حساب میتمحدودی

همراه  تداومی کنون در مورد اثر تمریناتای است که تالین مطالعهاوّ

در حیوانات مدل دیابتی  13 و 1-اینترلوکین سازی چیا بربا مکمل

نیازمند  ،کامل نتایج این تحقیق ید یا ردّیانجام شده است و تأ

مطالعات بیشتر در این زمینه است. از طرفی، این مطالعه دارای چندین 

که امکان بررسی موضوع و تکرار این :محدودیت بود، از جمله

مطالعه در مدل تجربی دیگری از دیابت میسر نشد. محدودیت دیگر 

عدم استفاده از دوزهای مختلف مکمل چیا در حیوانات مدل دیابتی 

علت بهحاضر  مطالعه های دیگر بود.گیری شاخصهو عدم انداز

 هایشاخصعنوان را به 13 و 1-اینترلوکین تنها های مالیمحدودیت

های است که مسلماً سنجش شاخصسنجیده  ضدالتهابی و التهابی

مؤثرتر  دستی آن در ارزیابیسایر فاکتورهای باال دیگر در این زمینه و

 .است

 

  گیرینتیجه

تمرینات هوازی در بهبود و که رسد در مجموع، به نظر می

تواند نقش های دیابتی میاحتماالً پیشگیری از التهاب در موش

 همراه با تمرینات هوازی دهی چیامکمل اما. مستقیمی را ایفا کند

انجام تمرینات حال بااین .زایش التهاب پیشگیری نمایدفاز ا تواندمین

فاکتورهای ضدالتهابی تواند بر میدهی چیا هوازی به همراه مکمل

طبق نتایج این تحقیق، مصرف این دوز از مکمل چیا  ثیرگذار باشد.أت

ؤثر یند التهاب مدیابت در فرآ جهت جلوگیری از عوارض ناشی از

چه شود. اگرتجویز آن در این بیماری توصیه نمی نبوده، بنابراین

 تری است.زمینه مستلزم انجام تحقیقات بیش نظر صریح در ایناظهار

 

 تشکر و قدردانی

نویسندگان از مدیریت آزمایشگاه حیوانی مرکز تحقیقات 

بریز و همچنین شرکت سامانه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ت

.سارا کمال تشکر را دارند پژوهانیاخته
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