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اثر هشت هفته تمرين هوازی همراه با بره موم بر برخي
نشانگرهای بیوژنز میتوکندريايي در بافت قلب موش های
صحرايي اورکتومي شده مبتال به ديابت
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چكیده
زمینه و هدف :يائسگي با بروز اختالالت قلبي و متابولیكي همراه است .اگرچه نقش مطلوب فعالیت بدني و آنتياکسیدانها در سالالمت
افراد گزارش شده است ،ولي اثر همزمان تمرين هوازی( )ATو برهموم( )Prدر بیوژنز میتوکندريايي در بافت قلب باله خالوبي شالناخته
نشده است .لذا هدف از ايالن مطالعاله تعیالین و اثالر هشالت هفتاله تمالرين هالوازی همالراه بالا بالره مالوم بالر برخالي نشالانگرهای بیالوژنز
میتوکندريايي در بافت قلب موشهای صحرايي اورکتومي شده مبتال به ديابت بود.
روش بررسي :در اين مطالعه تجربي که در سال  1044انجام شد 04 ،سر موش صحرايي ماده اورکتومي شده مبتال به ديابت
(تزريق صفاقي  04میليگرم برکیلوگرم) با سن 16ال 17هفته و وزن 754ال 774گرم وارد مطالعه شدند و به  5گروه شامل؛  .1کنترل
اورکتومي شده مبتال به ديابت( .7 ،)CODدريافت کننده حالل بره موم( .0 ،)Shتمرين هوازی .0 ،دريافت کننده بره موم  .5تمرين
هوازی  +بره موم ،تقسیم شدند .جهت بررسي اثر مدلسازی بر متغیرها 6 ،سر موش صحرايي سالم در گروه کنترل سالم قرار
گرفتند .گروههای  0و  5به مدت هشت هفته ،پنج جلسه در هفته با 25ال 55درصد  VO2maxتمرين کردند؛ گروههای  0و  5برهموم را
 144میليگرم بر کیلوگرم ،به صورت تزريق صفاقي دريافت کردند .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری آنالیز واريانس يکراهه
و آزمون تعقیبي توکي تجزيه و تحلیل شدند.
يافتهها :مقادير عامل رونويسي هستهای کاپاال ،Bشاخص اکسیدان آنتياکسیدان( )PABو مالون دیآلدئید در گروه تمرين هوازی و
تمرين هوازی توأم با بره موم به طور معنيداری باالتر از گروههای کنترل اورکتومي شده مبتال به ديابت و شم بود(،)p≥4/45
مقادير بیانژني پروتئین شوک حرارتي ال  27در گروههای تمرين هوازی و تمرين هوازی توأم با بره موم به طور معنيداری باالتر از
گروه شم و گروه کنترل اورکتومي شده ديابتي بود( .)p≥4/45همچنین سطوح بیانژني مالوندیآلدئید و عامل رونويسي هستهای
کاپاال Bدر گروه بره موم کمتر از گروه کنترل اورکتومي شده ديابتي بود( .)p≥4/45عالوه بر اين مقادير پروتئین شوک حرارتي ال 27
باالتر از گروه اورکتومي شده مبتال به ديابت بود( .)p≥4/45همچنین در گروه تمرين هوازی توأم با بره موم مقادير پروتئین شوک
حرارتي ال  27باالتر و مقادير عامل رونويسي هستهای کاپاال Bبه طور معنيداری پايین تر از گروه بره موم بود(.)p≥4/45
نتیجهگیری :به نظر ميرسد تمرين هوازی و مصرف بره موم هم به تنهايي و هم به طور سینرژيستي در بهبود بیوژنزمیتوکندريايي
در بافت قلب ،متعاقب شرايط نبود استروژن و ديابت مؤثر باشند .لذا استفاده از بره موم توأم با تمرين هوازی در شرايط اورکتومي
و ديابت توصیه ميشود.
واژههای کلیدی :تمرين ،بره موم ،بیوژنز میتوکندريايي ،قلب ،اورکتومي ،ديابت
*نويسنده مسئول :خسرو جالليدهكردی ،اصفهان ،گروه فیزيولوژی ورزش ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اصفهان(خوراسگان)
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در ادامه اين امر با شروع آپوپتوز و بروز بیماریهای

مقدمه
در سالهای اخیر سندروم متابولیک باله ويالژه

قلبي ميگردد( 0و.)0

.1

در زنان باالی  64سال نسبت به مردان در همان سالن

با توجه به ضرورت ارايه راهكار های درماني

شايعتر شده اسالت .بررساليهالا نشالان ماليدهنالد ايالن

بدون عارضه جانبي جهالت پیشالگیری از مالر و میالر

اختالالت متابولیک وابسته به اختالل در هورمونهالای

شايع ناشالي از اخالتالالت قلبالي متعاقالب بیمالاریهالای

جنسي بوده و در زنان يائساله باله مراتالب شالايعتالر از

متابولیكي مانند ديابت در زنان يائسه ،تحقیقات زيادی

ديگران است( .)1يائسگي رخدادی مهم در دوره زندگي

در اين زمینه انجالام شالده اسالت .بالر اسالان پیشالنهاد

جنسیت ماده است که با تغییرات اساسي فیزيولوژيكي

بسیاری از محققین فعالیتهای بدني مالنظم باله عنالوان

بالالالدن در پاسالالالخ بالالاله تغییالالالر در عملكالالالرد و ترشال ال

راهكاری مناسب برای درمان بسیاری از بیماری هالای

هورمالالونهالالای جنسالالي اتفالالا مالاليافتالالد( ،)7لالالذا همالالین

وابسته به اختالالت متابولیالک مالي باشالد( ،)5باله نظالر

تغییرات و اختالل در هورمونهای جنسي ،زنان يائسه

ميرسد فعالیتهالای ورزشالي مالنظم بالا بهبالود نیمالر

را در معرض ابتال به بیمایهای متالابولیكي ،اخالتالالت

چربي ،شاخصهای قندی ،فعالسازی ژنهای مسالئول

قلب ال عروقي و بیماریهای ديگر قرار ماليدهالد( 7و.)1

رونويسي از پروتئینهای متابولیكي در  DNAميتوانند

در ايالن زمینالاله افالالزايش تالریگلیسالالريد( ،)1()TGافالالزايش

به افالزايش بیالوژنز میتوکنالدريايي باله عنالوان انالدامكي

فشالارخون ،قنالد خالون ناشالتا ،افالزايش وزن و کالالاهش

حیالالاتي بالالرای سالاللول منجالالر شالالود(6و .)5بالاله عبالالارتي

لیپوپروتئین پرچگال( )7()HDLدر زنان يائساله مبالتال باله

فعالیتهای ورزشي منظم وابسته به نوع ميتواننالد در

ديابت را گزارش شد و ارتباط اين اختالالت با ابتال باله

سلول با تنظیم مسیر ردوکس سلولي منجالر باله مهالار

بیماریهای قلبيـ عروقي مرتبط بود( 0و .)1به عبارتي

عوامل التهابي ،افزايش پروتئینهای دخیالل در سالوخت

يائسگي با کاهش استراديول ،تغییر در نیمالر چربالي،

و ساز چربي ،به افزايش سالیرتوئینهالا( )2و  PGC1αدر

تغییالالر در عملكالالرد وازوموتالالور( )0موجالالب اخالالتالل در

موارد بیماری ديابت گردند( .)6در زمینه تأثیر فعالیالت

ال قلبي ،افزايش عوامل التهابي و

ورزشالالي بالالر اخالالتالالت متابولیالالک شالالرايط يائسالالگي و

افزايش گونه های فعال اکسیژن( )0()ROSبه اخالتالل در

ديابت پژوهشهايي انجام شده است ،به عنوان مثالال 8

فشارخون ،ريز عرو

رونويسالالي از ژنهالالای متالالابولیكي از مسالالیر پالالروتئین
کیناز فعالال شالده باله وسالیله آدنالوزين مونالو فسالفات
حلقوی ( )5()AMPKو گیرنده پروکسي زوم گامای فعال
شده به وسیله کواکتیويتالور  1آلفالا( )6()PGC1αشالده و

511

)1-Tri Glyceride(TG
)2-High-Density Lipoprotein(HDL
3-Vasomotor
)4-Reactive Oxygen Species(ROS
)5-AMP-Activated Protein Kinase(AMPK
6-Peroxisome Proliferator-Activated receptor γ Coactivator 1α
7-Sirtuins
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اثر تمرين هوازی همراه با بره موم بر برخي نشانگرهای بیوژنز میتوکندريايي در بافت قلب

هفته تمرين ترکیبي ،در هر جلسه ،در هفته و هر جلسه

تمرينات ورزشي بتواند اثر مطلوبتری بر سالمت اين

 64دقیقه با شدت متوسط موجب بهبود نیمر چربالي،

افراد داشته باشد( .)11از اين بین فرآورده های طبیعي

ترکیب بدني و عملكرد ورزشي زنان يائساله مبالتال باله

تولیالالالد شالالالده بالالاله وسالالالیله زنبالالالور عسالالالل ماننالالالد ژل

سندروم متابولیک گرديالد( .)2هالمچنالین در مطالعالهای

رويال( )5()RJو بره موم( )6که به وسیله ذدد زيالر فكالي

محققین نشان دادند  0ساعت پس از يک جلسه تمالرين

زنبور عسل تولید ميشوند ،برای درمان بیمالاریهالای

مقاومتي اسنتريک شديد ،سطوح بیان ژنالي  PGC1αبالا

گوناگوني استفاده ماليشالود(.1،)17بالره مالوم باله دلیالل

ايزوفرمهای  1و  0تغییر معنيداری نداشت ،در حالالي

خاصالیت آنتالالياکسالالیداني ،ضالالدالتهابي ،ضالالدباکتريايي،

که عامل رشالد شالبه انسالولین ال  )1()IGF-1(1در عضالله

ترمیم کننده زخم ،ضدسرطان و تنظیم کننالده سیسالتم

اسالالكلتي زنالالان يائسالاله افالالزايش يافالالت؛ عالالالوه بالالر ايالالن

ايمني شناخته ميشود( 10و .)10باله عبالارتي محققالین

تغییرات  PGC1αبالا تغییالرات میوسالتاتین( )7همبسالتگي

عنالالوان نمودنالالد کالاله بالالرهمالالوم ،ژل رويالالال و عسالالل بالالا

معنالالي دار و منفالالي داشالالت( ،)8در مطالعالالهای  17هفتالاله

مكانیسالم بهبالالود نیمالالر چربالالي ،افالالزايش  ،HDLکالالاهش

تمرين هوازی با شدت باال موجب افزايش مقادير آنزيم

کلسالالترول ،افالالزايش نیتريالالک اکسالالید مالاليتواننالالد در

های زنجیالره انتقالال الكتالرون ،نیتريالک اکسالید سالنتاز

آنژيوژنز مالؤثر باشالند .عالالوه بالر ايالن شالاخصهالای

انالالالدوتلیالي( )0()eNOSو گیرنالالالده آلفالالالا وابسالالالته بالالاله

گاليسالالمیک را بهبالالود مالاليبخشالالند و بالالا فعالالالسالالازی

اسالالتروژن( )0()ERRαدر عضالالله اسالالكلتي زنالالان يائسالاله

مسالالیرهای بیولالالوژيكي منجالالر بالاله افالالزايش کالالارايي

گرديد( ،)0عالوه بر اين تمرينات ورزشي موجب بهبود

میتوکندری ميگردنالد( .)10در ايالن زمیناله محققالین در

نشالالانگرهای آسالالیب کلیالاله در مالالوشهالالای صالالحرايي

مطالعه متا آنالیز خود نشان دادند مصرف بره موم به

اورکتومي شده مبتال به ديابت شد(.)14

کالالاهش عوامالالل خطالالر زای قلبالالي ال عروقالالي منجالالر

بررسيها نشان ميدهند که تمرينات ورزشالي

ميشود( .)15در نتیجه به نظر ميرسد استفاده از ايالن

طوالني مدت اثرات مطلوبي بر سالمت افراد دارنالد ،بالا

آنتياکسیدان آنالالو گیرنالده بتالا آدرنرژيالک باشالد و

ايالالن وجالالود بالالا توجالاله بالاله پیشالالرفت سالالريع اخالالتالالت

بتواند از مسیر  AMPK/PGC1αمنجر به بهبالود بیالوژنز

متابولیكي و افزايش عوامل خطالرزا در ايالن افالراد ،باله

میتوکندريايي گردد( .)16با توجاله باله اهمیالت مالديريت

نظر ميرسالد عالالوه بالر فعالیالت بالدني ،رژيالم ذالذايي

زمان در شرايط يائسگي و ديابت ،اگر چه نقش مطلوب

مناسب نیز از اهمیت ويژهای برخوردار است .همچنین
با توجه به ماهیت تمرينات ورزشي و چالالش برانگیالز
بودن تأثیر آن در استرن اکسیداتیو و التهاب ،به نظالر
ميرسد استفاده از آنتياکسیدانهای طبیعالي در کنالار
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1-Insulin-Like growth Factor 1
2-Myostatin
3-endothelial nitric oxide synthase
4-estrogen-related receptor α
5-Royal Jelly
6-Propolis
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هر کدام از مداخلهها(ورزش و بره موم) گزارش شالده

در ادامه در روز هشتم مالوشهالای صالحرايي

است ،با اين وجود اطالعات محدودی در ارتباط با اثالر

تحت اوارکتومي(عمل برداشت تخمالدان) قالرار گرفتنالد.

هالالمزمالالان تمرينالالات ورزشالالي و بالالره مالالوم بالالر محالالور

برای برداشت تخمالدان از راه شالكم ،ابتالدا مالوشهالای

 AMPK/متعاقب فعالیت ورزشي در بافالت قلالب

صحرايي با محلول کتامین  54میليگرم بر میليلیتالر و

وجود دارد .لذا هدف از اين مطالعه تعیین و اثر هشالت

زيالزين  74میليگرم بر میليلیتر ،باليهالوش و سالپس

هفتالاله تمالالرين هالالوازی همالالراه بالالا بالالره مالالوم بالالر برخالالي

محالالل عمالالل بالالا بتالالادين اسالالكراب ضالالدعفوني و سالالپس

نشالالانگرهای بیالالوژنز میتوکنالالدريايي در بافالالت قلالالب

شكافي در ناحیه شكم به اندازه  0سانتيمتر روی خط

موشهای صحرايي اورکتومي شالده مبالتال باله ديابالت

سفید وسط شكم از کلیه به پالايین ايجالاد شالد .بعالد از

بود.

ايجالالاد بالالرش در الي الههالالای عضالالالني و پالالرده صالالفا ،

PGC1α

تخمدانها و رحم مشالاهده و بالا قیچالي جراحالي ،جالدا
روش بررسي

شدند .آنگاه شكاف مربوطه با الگوی بخیه سالاده تكالي

در اين مطالعه تجربي که در سال  1044انجالام

با نخ ويكريل  0صفر و پوست حیالوان بالا نالخ جراحالي

شد ،تعداد  04سر موش صحرايي ماده نژاد اسپراگوالال

نايلن  7صفر ،دوخته شد.1.جهت جلوگیری از عفونت از

داولالالي بالالا محالالدوده سالالني  17-15هفتالاله و محالالدوده

محلالالول  OTCدر محالالل جراحالالي اسالالتفاده شالالد .پالالس از

وزني754ال 774گرم از مرکز پرورش و تكثیر حیوانات

اوارکتومي ،حیوانات به مدت  17هفته بالا هالدف ايجالاد

آزمايشگاهي دانشالگاه آزاد اسالالمي واحالد مرودشالت

يائسگي کامل تحت شرايط کنترل شده نگهداری شدند.

تهیه گرديد و پس از انتقال باله آزمايشالگاه تخصصالي

پس از آن موشهای صحرايي به در حالت  17سالاعت

فیزيولوژی ورزشي اين واحد دانشگاهي به مالدت يالک

ناشتا تحت تزريق صفاقي تالک دوز  04میلاليگالرم بالر

هفته جهت سازگاری در ايالن محالیط نگهالداری شالدند.

میليلیتر استروپتوزتوسین( )1()STZحل شالده در بالافر

نكتالاله قابالالل توجالاله اينكالاله در تمالالام دوره ايالالن تحقیالالق

سالالیترات قالالرار گرفتنالالد و  0روز پالالس از تزريالالق

حیوانات در شرايط استاندارد شامل چرخه روشالنايي

گلوکالالوز خالالون مالالوشهالالای صالالحرايي بالالا اسالالتفاده از

تالالاريكي  17سالالاعته ،دمالالای محالالیط 77الالال 74درجالاله

گلوکومتر اندازهگیری شد .در ايالن تحقیالق مالوشهالای

سانتيگراد ،رطوبت نسبي  55درصد و دسترسي آزاد

صالالحرايي بالالا گلالالوکز خالالون بالالاالی  754میلالاليگالالرم بالالر

به آب و ذذا نگهداری ميشدند .همچنالین تمالام اصالول

دسيلیتر به عنوان موشهای ديابتي شالناخته خواهنالد

STZ

اخالقي کار با حیوانات در اين تحقیق بر اسان معاهده
هلسالالینكي و تحالالت نظالالر کمیتالاله اخالالال دانشالالگاه آزاد

1-Stroptozetocin

اسالمي واحد مرودشت انجام شد.
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شد( .)14اين نكته قابل ذکر است که تعداد  0سر موش

در هفته چهارم به حداکثر سرعت دويدن انالدازهگیالری

صحرايي پس از القای ديابت به دلیل واکنش فردی باله

شده در ابتدای تحقیالق و مالدت زمالان باله يالک سالاعت

 STZتلالالش شالالدند و در انتهالالا تعالالداد  06سالالر مالالوش

برسد ادامه يافت ،در ادامه تا هفتاله هشالتم مالوشهالای

صحرايي وارد گروههالای تحقیالق شالدند .در اداماله 04

صحرايي تمرينات را با همان شدت تمرين نمودند ،اين

سر موشهای صحرايي اورکتومي شده مبتال به ديابت

نكته قابل ذکر است ،شدت تمرين در هفته هشتم معادل

به طور تصادفي به گروههای؛ کنترل اورکتالومي شالده
مبتال به ديابت( ،)CODشالم( ،)Shبالره مالوم( ،)Prتمالرين
هوازی( )ATو تمرين هوازی+بره موم ( )AT+Prتقسالیم
شدند .اين نكته قابل ذکر است کاله جهالت بررسالي اثالر
اورکتومي و القا ديابت تعالداد  6سالر مالوش صالحرايي
سالم در گروه کنترل سالم( )HCقرار گرفتند.
گروههای تمرين پس از يک هفته آشناسازی با
نوارگردان ،با سرعت  8متر بر دقیقه به مدت  14دقیقه،
برای اندازهگیری حداکثر سرعت دويدن برای طراحالي
تمرين يک آزمون وامانده ساز انجام دادنالد .بالرای باله
دسالالت آوردن حالالداکثر سالالرعت دويالالدن مالالوشهالالای
صحرايي ،ابتدا به مدت  5دقیقه بالا سالرعت  5متالر بالر
دقیقه گرم کردند و در ادامه به ازای هر سه دقیقه يالک
متر بر دقیقه به سرعت آنها افزوده شد تا به واماندگي
برسند .واماندگي به حالتي اطال ميگالردد کاله مالوش
صحرايي ديگر قادر به دويدن بر نوار گردان نباشالد و
يا در يک دقیقه سه بار متالوالي باله انتهالای نالوارگردان
برخورد نمايد .در اداماله جهالت انجالام تمالرين هالوازی
موشهای صحرايي برای هفته اول با سالرعت  74متالر
بر دقیقه معادل  55درصد حداکثر سالرعت دويالدن بالر
روی نوارگردان دويدند ،سپس هر هفتاله  14دقیقاله باله

 55تا  25درصد حداکثر سرعت دويدن بالود .تمرينالات
هوازی برای هشت هفته ،پنج جلسه در هفته انجام شالد
و  5دقیقه در ابتدای تمرين برای گرم کردن و  5دقیقاله
در انتهای تمرين برای سرد کردن در نظر گرفتاله شالد،
شدت تمرين برای گرم کردن و سرد کردن معالادل 54
درصد حداکثر سرعت دويدن در نظر گرفته شد(.)12
جهت مكملدهي بره موم روزانه  044میليگرم
بره موم تازه تهیه شده از جهاد کشاورزی شهرسالتان
مرودشت که در دمای  10درجه سانتيگالراد نگهالداری
ميشالد ،بالفاصالله بالا  0/6میلاليلیتالر سالديم کلرايالد 0
درصد قابل تزريق به وسیله شیكر حالل ماليشالد و در
سريع ترين زمان ممكن به هر موش  4/0میلاليلیتالر از
محلول به صورت صفاقي تزريق ميشد .اين نكته قابل
ذکر است که گروههای مصرف بره مالوم روزاناله 144
میليگرم بر کیلوگرم بره موم را باله صالورت صالفاقي
دريافت کردند(.)10
برای انجام تشري و نمونهبرداری  08سالاعت
پس از آخالرين جلساله تمالرين و در حالالت  17سالاعت
ناشتايي ،موشهای صحرايي به وسیله محلول کتامین
 54میليگرم بر میليلیتر و زيالزين  74میلاليگالرم بالر
میليلیتر  ،بيهوش شدند .جهت تشالخیص باليهوشالي

مدت زمان تمرين افزوده شد تا مالوشهالای صالحرايي

مجله ارمغان دانشال دوره 72ال شماره 7ال خرداد و تیر (1041شماره پي در پي )151

150

فاطمه حسنزاده دولت آبادی و همكاران

متخصصالالین آزمايشالالگاه از روشهالالای آزمالالون درد

پالالس از سالالنتز  cDNAبالالا اسالالتفاده از پروتكالالل شالالرکت

استفاده نمودند و پس از اطمینان از باليهوشالي کامالل،

سالالازنده در کیالالت فرمنتالالاز) (K1621و بالالا اسالالتفاده از

حفره سینهای موشهای صحرايي شكافته شالد و پالس

پرايمرهالالای طراحالالي شالالده(جدول  )1از بالالر اسالالان

از کنار زدن ساير بافتها و قطع شريانهای ورودی و

راهنمای ژنهای  PGC1αو  AMPKدر سالايت

خروجي به قلب ،بافت قلب موشهای صحرايي به دقت

واکنش رونويسالي معكالون انجالام شالد .بالرای تعیالین

اسالالتخراج شالالد و بالفاصالالله در تانالالک ازت ذوطالاله ور

کارايي و اختصاصي بودن پرايمرها از پیش پرايمرهالا

گرديد ،در ادامه بافت قلب تا زمان اندازهگیری متغیرها

با استفاده از نرمافزار موجود در سايت  NCBIارزيابي

در دمای 84ال نگهداری شد.

گرديد ،همچنین جهت انالدازهگیالری سالطوح بیالان ژنالي

جهت اندازهگیری سالطوح بیالان ژنالي  AMPKو

متغیرهای تحقیق با اسالتفاده از ژن کنتالرل

PUBMED

داخلاليTBP

 PGC1αاز روش  qReal Time PCRاستفاده شالد ،بالرای

استفاده شد و پالس از اطمینالان از اتمالام کالار دسالتگاه

اين منظور ابتدا مقدار  54میليگالرم بافالت از قلالب جالدا

 qReal Time PCRو پس از رسیدن نمونهها باله آسالتانه

شد ،استخراج  RNAاز بافتها در همه گروههای مالورد

بیالالان(Treshold

 )Cycleجهالالت کمالالي سالالازی نسالالبت ژن

بررسي ،طبق پروتكل شالرکت سالازنده(کیاژن ،آلمالان)

مورد نظر به ژن مرجع از فرمول  2-ΔΔCTاستفاده شد.

انجام شد .برای اطمینان از کیفیت  ،RNAبالا اسالتفاده از

دادههالالای جمالالعآوری شالالده بالالا اسالالتفاده از

ژل آگارز الكتروفورز و با استفاده از خاصالیت جالذب

نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری شالاپیرو -ويلالک،

نوری در طول موج  764نانومتر با دستگاه پیكو دراپ

آنالیز واريانس يک راهه و تست تعقیبي توکي تجزياله

شرکت سیگما(ساخت آمريكا) استفاده شد .عالالوه بالر

و تحلیل شدند.

ايالالالالن بالالالالرای بررسالالالالي کیفیالالالالت  RNAاز فرمالالالالول
( )C (μg/μl) = A260× ε× d/1000استفاده گرديد .در ادامه

جدول  :1توالي پرايمر متغیرهای تحقیق
اندازه محصول )(bp

توالي پرايمر
TBP

’Forward: 5’- GCGGGGTCATGAAATCCAGT-3

102

’Reverse: 5’- AGTGATGTGGGGACAAAACGA -3
AMPK

’Forward: 5’- CAAGGAACCACAGGCCTTAT -3

100

’Reverse: 5’- GGCTAACATTCTCCCAGTTGA -3
PGC1α

’Forward: 5’- CAGAAGCAGAAAGCAATTGAAGA -3

704

’Reverse: 5’- GTTTCATTCGACCTGCGTAAAG -3

511

مجله ارمغان دانشال دوره 72ال شماره 7ال خرداد و تیر (1041شماره پي در پي )151

اثر تمرين هوازی همراه با بره موم بر برخي نشانگرهای بیوژنز میتوکندريايي در بافت قلب

معنالالالالالالاليداری در گالالالالالالالروه  ATو  Prمشالالالالالالالاهده

يافتهها
نتايج آزمون آنالیز واريانس يالک راهاله نشالان

نشد(()p=4/01نمودار .)1

AMPK

سطوح بیان ژني  PGC1αدر گالروه  HCتفالاوت

( )p=4/441و  )p=4/441(PGC1αدر بافالالالالالالت قلالالالالالالب

معنيداری با گالروه  CODنداشالت( ،)p=4/408ولالي در

موشهای صحرايي اورکتومي شده مبتال به ديابت در

گالالروه  Shبالاله طالالور معنالاليداری کمتالالر از گالالروه

گروههای تحقیق وجود دارد.

بود( .)p=4/47سطوح بیان ژني  PGC1αدر گالروههالای

داد تفالالاوت معنالاليداری در مقالالادير بیالالان ژنالالي

HC

همچنین نتايج آزمون تعقیبي تالوکي نشالان داد

 )p=4/441(AT ،)p=4/441( Prو  )p=4/441( AT+Prبالالاله

مقالالالالالادير AMPKدر گالالالالالروههالالالالالای  )P=4/00(CODو

طور معنيداری باالتر از گروه  CODبود ،هالمچنالین در

 )P=4/60(Shتفاوت معناليداری بالا گالروه  HCنداشالت.

گالالالروههالالالای  )p=4/441( AT ،)p=4/441( Prو

هالالمچنالالین در گالالروههالالای )p=4/00(Shو )p=4/11(Pr

( )p=4/441به طور معنيداری باالتر از گروه  Shبالود.

تفاوت معنيداری با گروه  CODنداشت ،ولي در گالروه

تفاوت معنيداری در گروههالای  )p=4/71( ATو

 )p=4/411( ATو  )p=4/441( AT+Prبه طور معنيداری

( )p=4/10در مقايسالاله بالالا گالالروه  Prمشالالاهده نشالالد،

باالتر از گروه  CODبود .در گروههای  )p=4/405(ATو

همچنین تفاوت معنيداری در گالروههالای  ATو

 )p=4/441(AT+Prبه طور معنيداری باالتر از گروه
بود .مقادير بیان ژني  AMPKدر گروه

AT+Pr

Sh

AT+Pr

AT+Pr

AT+Pr

مشاهده نشد(( )p=4/00نمودار .)7

به طالور

معنالالالاليداری بالالالالاالتر از گالالالالروه  )p=4/441( Prو

AT

( )p=4/441بالالود ،ولالالي تفالالاوت

نمودار  :1سطوح بیان ژني  AMPKدر بافت قلب موشهای صحرايي در گروههای تحقیق ،گروه کنترل سالم( ،)HCکنترل اورکتومي مبتال به
ديابت( ،)CODشم( ،)Shبره موم( ،)Prتمرين هوازی( )ATتمرين هوازی+بره موم()AT+Pr
 )p≥4/45(#و  )p≥4/441( ###افزايش معنيدار نسبت به گروه  CODو Sh
 )p≥4/441(+++افزايش معنيدار نسبت به گروههای  ATو Pr

مجله ارمغان دانشال دوره 72ال شماره 7ال خرداد و تیر (1041شماره پي در پي )151

161

فاطمه حسنزاده دولت آبادی و همكاران

شكل  .7سطوح بیان ژني  PGC1αدر بافت قلب موش های صحرايي در گروه های تحقیق
گروه کنترل سالم ( ،)HCکنترل اورکتومي مبتال به ديابت ( ،)CODشم ( ،)Shبره موم ( ،)Prتمرين هوازی ( )ATتمرين هوازی+بره موم ()AT+Pr
*( )p≥4/45کاهش معني دار نسبت به گروه HC
 )P≥4/441( ###افزايش معني دار نسبت به گروه  CODو Sh

نتايج مطالعه حاضر نشالان داد تمالرين هالوازی

بحث
به نظر ماليرسالد شالرايط يائسالگي و ابالتال باله

موجب افزايش مقالادير بیالان ژنالي  AMPKو  PGC1αدر

بیماریهای متابولیكي موجب نقص عملكرد ارگانهای

بافت قلب موشهای صحرايي اورکتومي شده مبتال باله

درون سلولي از جمله میتوکندری ميگردد ( 6و ،)0امالا

ديابت گرديد.1 .با قطع ترش اسالتروژن از تخمالدانهالا

بالالا توجالاله بالاله پیشالالینه تحقیالالق ،نقالالش مكمالاللهالالای

متعاقالالب يائسالالگي ،اسالالترن اکسالالیداتیو نیالالز افالالزايش

آنتالالياکسالالیداني ماننالالد بالالره مالالوم در بیمالالاریهالالای

مالالييابالالد .بالالا افالالزايش اسالالترن اکسالالیداتیو ،عوامالالل

متابولیالالالک( )16و تمرينالالالات اسالالالتقامتي در بیالالالوژنز

پیشالتهابي و التهابي فعال ميشوند و اين امر موجالب

میتوکدريايي و بهبود متابولیسم ساللولي( ،)14امالا اثالر

فعال شدن عامل هستهای رونويسي کاپالا )NF-κB( B

()1

هالالمزمالالالان ايالالن دو مداخلالالاله بالالرای بهبالالالود بیالالالوژنز

شده و موجب بیان رونويسي از عوامل التهالابي ماننالد

میتوکندريايي در بافت قلب پرسش سوال پژوهش بود،

عامل نكروز دهنده ی تومور آلفا( )7()TNF-αاينترلالوکین

لذا هدف از اين مطالعه تعیین و اثر هشت هفتاله تمالرين

 1بتا( ،)0()IL-1βلیگاند گیرنده  TNF-αميشود که اين امر

هوازی همراه با بره موم بر برخي نشانگرهای بیالوژنز
میتوکنالالدريايي در بافالالت قلالالب مالالوشهالالای صالالحرايي

1-Nuclear Factor Kappa-Light-Chain-Enhancer of
Activated B Cells
2-Tumour Necrosis Factor α
3-Interleukin 1 Beta

اورکتومي شده مبتال به ديابت بود.
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فصل ارتباط بین التهاب و مر سلولي بالوده و عالالوه

نقالالالص اسالالالتروزن ،روش انالالالدازهگیالالالری متغیرهالالالا،

بر متوقش کردن نوسازی پروتئینهای حیاتي سلول به

ايزوفرمهای مختلش ژنهای مورد نظر از نكالات حالايز

سلولي و در نهايت بیماری خالتم ماليشالود( 18و

اهمیتي هستند .با اين حال تمرينات ورزشالي مالنظم بالا

 .)12عالوه بالر ايالن مقاومالت باله انسالولین در شالرايط

مكانیسالالمهالالای متفالالاوتي موجالالب افالالزايش بیالالوژنز

اورکتومي به مرور افالزايش مالييابالد و ايالن اتفالا بالا

میتوکندريايي ميگردند .به نظر ميرسد انجام تمرينات

اختالل در متابولیسم لیپوپروتئینها و کربوهیدراتها،

ورزشي با مكانیسم افزايش کاتكوالمینها ،فعالسازی

افزايش استرن اکسیداتیو میتوکندريايي در بافت قلالب

پروتئین  ،Gآدنیالت سیكالز ،منجر به فسفوريالسالیون

همراه است و همزمان با اين اتفا رونالد هالايپرتروفي

پروتئین کیناز  ،Aفسفوريالسیون  AMPKيا همالان فالرم

پاتولوژی بطن چپ آذاز ميشود( .)10عالالوه بالر ايالن

 pAMPKميشود .در ادامه ايالن مكانیسالم هالم باله طالور

محققالالین نشالالان دادنالالد کالاله در شالالرايط نقالالص عملكالالرد

مستقیم منجر به فسفوريالسیون  PGC1αميگردد ،هالم

استروژن و اختالل در متابولیسم چربيها ،آنزيمهالای

به طور ذیرمستقیم با فعالسازی پالروتئین رونويسالي

میتوکندريايي مانند استیل کالوآ کربوکسالیالز(،)1()ACC

هستهای تنفسي منجر به فعال سازی  PGC1αميشود.

سیكواکسیژناز( ،)7سوکسالینات دهیالدروژناز( )0کالاهش

در ادامه  PGC1αبه میتوکندری منتقل شده و منجر باله

مي يابند ،همچنین فرم فسفوريله شده )pAMPK( AMPK

فعال شالدن عامالل رونويسالي میتوکنالدريايي()TAFM

()0

پالالس از چالالاقي و اورکتالالومي در بافالالت کبالالد کالالاهش

شده و تمايز و تكثیر میتوکندريايي را بهبود ميبخشالد

مييابد( ،)14در مطالعهای ديگالر محققالین نشالان دادنالد

و کالالارايي آن افالالزايش مالالي يابالالد(.1.)74در ايالالن راسالالتا

ايزوفالالرمهالالای  PGC1αدر شالالرايط نبالالود اسالالتروژن

محققین نشان دادند هشت هفته تمرينات تداومي شالديد

ميتوانند از مسیرهای گوناگوني به مقابلاله بالا اخالتالل

و تمرينات تداومي بالا شالدت متوسالط هالر دو موجالب

میتوکندريايي بپردازند ،به گونهای که ايزوفالرم نالوع 1

افزايش  PGC1αدر موشهای صحرايي مبتال به ديابالت

 PGC1αبا تنظیم استرن اکسالیداتیو در ارتبالاط اسالت،

نوع  7ميگردد( ،)6در مطالعهای ديگالر محققالین نشالان

در حالالالي کالاله ايزوفالالرم نالالوع  0آن بالالا سالالازگاریهالالای

دادند تمرين هوازی به مالدت  17هفتاله موجالب کالاهش

عضالني در سالمندان مالرتبط اسالت( ،)8از ايالن رو در

عامل ترجمه ای رشدالالبتا ،)5()TGF-β1(1کالاهش ،NF-κB

توجیه نتايج مطالعه حاضر مبنالي بالر معناليدار نبالودن

فیبرونكتین ،لنفوسیتها و ماکروفاژهالا در بافالت کلیاله

کالالاهش مقالالادير بیالالان ژنالالي  AMPKو  PGC1αدر گالالروه

موشهای صحرايي اورکتومي شالده مبالتال باله ديابالت

مر

کنترل اورکتومي شالده مبالتال باله ديابالت و گالروه شالم
نسبت به گروه کنترل سالالم ،باله نظالر ماليرسالد عامالل
زمان برای اخالتالل در مسالیرهای رونويسالي متعاقالب
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)1- Acetyl-CoA Carboxylase(ACC
2-Cyclooxygenase
3-Succinate Dehydrogenase
)4-Mitochondrial Transcription Factor A(TAFM
)5-Transforming growth Factor Beta 1(TGF-β1
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نالالوع  1مالاليگالالردد( ،)12هالالمچنالالین تمرينالالات بلنالالد مالالدت

 AMPKدر سلول ميشود که طبیعتالا مكانیسالم ساللولي

ورزشالالي موجالالب افالالزايش بیالالان  PGC1αو  SIRT3در

مولكالالولي فعالالالسالالازی  PGC1αنیالالز در ادامالاله فعالالال

عضله اسكلتي گرديد ،اما تغییر معنيداری در  AMPKو

ميشود ،اما به نظر ماليرسالد فعالال سالازی  AMPKدر

ايزوفرمهای آن مشاهده نشد( .)71باله نظالر علاليرذالم

موارد مصرف بالره مالوم بالا تغییراتالي در کانالالهالای

وابستگي  PGC1αبه ايزوفالرم  pAMPKتفالاوت در نالوع

کلسالالیمي وابسالالته بالاله کینالالاز  Bنیالالز انجالالام مالاليشالالود و

تالالار عضالالالني هالالم عالالاملي در مسالالیرهای بیولالالوژيكي

برهمالوم موجالب تعالديل مسالیر فسالفاتیديل اينوزيتالول
()0

و  PKCميگردد( ،)77پالژوهشهالای

مالالرتبط بالالا بیالالوژنز میتوکنالالدريايي اسالالت .از سالالويي 0

تریکیناز()PI3K

ساعت پس از يالک جلساله تمالرين مقالاومتي اسالنتريک

محدودی در ارتباط با اثر بره مالوم بالر بافالت قلالب در

شديد سطوح  IGF-1افزايش مييابد و تغییر معنيداری

شرايط ديابت انجام شده است .با اين حال محققالین در

در مقادير  PGC1αبه وجود نميآيد( ،)8به نظر ميرسد

مطالعالالهای مالالروری عنالالوان کردنالالد بالالره مالالوم دارای

مكانیسم نوع تمرين عاملي مهالم بالرای آبشالار ساللولي

خاصالالیت آنتالالياکسالالیداني مطلالالوب بالالوده و در بهبالالود

مولكولي و نوع سازگاری است.

بیماریهای نوروني ،ديابت و آلزايمر مالؤثر اسالت ،بالا

نتايج مطالعه حاضر نشان داد بره موم موجب

اين حال مكانیسم سلولي مولكولي آن هنوز باله خالوبي

افزايش بیالان ژنالي  PGC1αدر بافالت قلالب مالوشهالای

شناخته نشده اسالت( ،)10هالمچنالین مصالرف طالوالني

صالالحرايي اورکتالالومي شالالده مبالالتال بالاله ديابالالت گرديالالد.

مدت( 17مالاه) عسالل ،روزاناله  74گالرم موجالب بهبالود

پلالاليفنالالولهالالای موجالالود در بالالرهمالالوم بالالا مكانیسالالم

فشارخون ،قندخون ناشالتا و نیمالر لیپیالدی در زنالان

آنتياکسیداني موجب تقويالت سیسالتم آنتالياکسالیداني

يائسه گرديد( ،)70مصالرف بالره مالوم بالرای  17هفتاله،

ذیر آنزيمي و آنزيمي ميشوند ،همچنین بالره مالوم بالا

روزانالاله 17/5میلالاليگالالرم بالالر میلالاليلیتالالر موجالالب بهبالالود

مهار عوامل التهابي ماننالد  NF-Κb ،TNF-α ،IL-1βو زيالر

آنژيوتنسالالین  ،7کالالاهش متالوپروتئینالالاز مالالاتريكسال،7

واحدهای آن( p65و  )p50موجب کاهش التهاب شالده و

 TGF-β1و افالالزايش  SIRT1در بافالالت قلالالب مالالوشهالالای

مسیر آنژيوژنز را با فعالسازی عامل رشد انالدوتلیال

صحرايي مبتال به سكته قلبي گرديد( ،)70در مطالعهای

عرو  )1()VEGF-A( Aو  iNOSفعال ميکند .عالوه بر اين

مروری سیلوا و همكاران عنوان نمودند که بره موم با

بره موم و فرآورده های زنبور عسل مثل ژل رويال و

اثالالرات آنتالالياکسالالیداني و ضالالدالتهابي خالالود از قلالالب در

عسل ميتوانند بالا مكانیسالم آنتالياکسالیداني خالود باله

شرايط بیماری محافظت ميکند(.)75

.1

افزايش حساسیت گیرنده انسولین منجر شالوند کاله در
ادامه اين مسیر به افزايش ناقالل گلالوکز بالا ايزوفالرم 0
( )7()GLUT4شالالده و هالالمزمالالان موجالالب افالالزايش میالالزان
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)1- Vascular Endothelial Growth Factor A(VEGF-A
)2-Glucose Transporter 4(GLUT4
)3-Phosphoinositide 3-Kinases(PI3K
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همچنین نتايج مطالعه حاضر نشان داد سالطوح

افزايش ظرفیت آنتياکسیداني تام ورزشكاران متعاقالب

بیالالان ژنالالي  AMPKو  PGC1αدر گالالروه ترکیالالب تمالالرين

يک جلسه تمالرين حالاد گرديالد( ،)72در مطالعالهای نیالز

هوازی و بره موم به طور معنيداری نسبت باله گالروه

محققین اثر آنتياکسیداني و ضدالتهابي يالک درصالد از

کنترل و شم افزايش يافت .بررسيها نشان ميدهند که

رژيم ذذايي مصرف برهچمالوم را در عضالله اسالكلتي

تمرينالالات هالالوازی بالالا مكانیسالالم کالالاتكوالمینهالالا،cAMP ،

نشالالان دادنالالد( .)78بالالا توجالاله بالاله مكانیسالالم متفالالاوت

 pAMPKمنجالالر بالاله فسفوريالسالالیون  PGC1αو فعالالال

ضدالتهابي بره موم و معنيدار نبالودن افالزايش

سازی  NRFشده و در ادامه به فعال شدن  TAFMمنجر

متعاقالالب مصالالرف بالالره مالالوم ،بالاله نظالالر مالاليرسالالد عالالدم

ميشود که در نهايت تمالايز و تكثیالر میتوکنالدريايي را

اندازهگیری مسیر های کلسیمي و کالمودولین کیناز ،از

بهبود ميبخشد( .)74همچنین برهموم با مكانیسم مهار

محالالالدوديتهالالالای ايالالالن پالالالژوهش باشالالالد ،از ايالالالن رو

iNOS

انالدازهگیالری مكانیسالمهالالای بیشالتر در مطالعالات آتالالي

در آنژيوژنز نقالش دارد ،عالالوه بالر ايالن بالره مالوم بالا

پیشالالنهاد مالاليگالالردد .هالالمچنالالین بالالا توجالاله بالاله نقالالش

مكانیسم آنتياکسیداني و ضدالتهابي خود باله افالزايش

ايزوفرمهای  AMPKو  PGC1αدر بیوژنز میتوکندريايي

حساسالالیت گیرنالالده انسالالولین ،افالالزايش  ،GLUT4تعالالديل

و تأثیرپالالذيری آنهالالا در ورزش ،عالالدم انالالدازهگیالالری

عملكرد کانالهای کلسیمي وابسته باله کینالاز  ،Bتعالديل

ايزوفرمهای مختلش ،استفاده از روشهای اندازهگیری

 PI3Kو PKCو فعالسازی  PGC1αمنجر ميشالود(.)77

متفاوت مانند وسترن بالالت و االيالزا در پالژوهشهالای

از ايالالن رو بالاله نظالالر مالاليرسالالد ايالالن دو مداخلالاله بالالا

آتي پیشنهاد ميگردد.

 NF-Κb ،TNF-α ،IL-1βو فعالالالسالالازی  VEGF-Aو

AMPK

مكانیسمهای مشترک و به طور سینرژيستي ميتوانند
در افزايش بیوژنز میتوکنالدريايي و بهبالود متابولیسالم

نتیجهگیری

سلول نقالش داشالته باشالند .در ايالن زمیناله مطالعالهای

به طور کلي به نظر ميرسالد تمالرين هالوازی و

نشان داد شش هفتاله ،پالنج جلساله در هفتاله تمالرين بالا

مصالالرف بالالرهمالالوم هالالم بالاله تنهالالايي و هالالم بالاله طالالور

شدت  24درصد سالرعت بیشالینه همالراه بالا بالره مالوم

سینرژيستي ميتوانند در بهبود بیوژنز میتوکنالدريايي

موجب افزايش مقادير گلوتاتیون پراکسیداز ،کاتالاالز و

در بافت قلب متعاقب شرايط نبود اسالتروژن و ديابالت

گلوتالالالاتیون پراکسالالالیداز در عضالالالله اسالالالكلتي و کبالالالد

مؤثر باشد .لذا استفاده از بالرهمالوم تالوأم بالا تمرينالات

موشهای صحرايي گرديد( ،)76هالمچنالین اسالتفاده از

هوازی در شرايط اورکتومي و ديابت توصیه ميشود.

برهموم موجب بهبود عملكرد ورزشالي ،ترکیالب بالدني،
کالالاهش  ،IL-6کالالاهش مالالالون دیآلدئیالالد ،گلوتالالاتیون و
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تقدير و تشكر
اين مقاله حاصل پايان نامه دوره دکتری رشته
فیزيولالالالالالالالوژی ورزش بالالالالالالالا کالالالالالالالد اخالالالالالالالال
 IR.IAU.KHUISF.REC.1400.235دانشالالگاه آزاد اسالالالمي
واحد اصفهان(خوراسگان ) مي باشد .نويسندگان ايالن
مقالالاله کمالالال قالالدرداني و تشالالكر از کلیالاله دوسالالتان و
همكاران عزيز که ما را در انجالام ايالن پالژوهش يالاری
رساندند ابراز ميدارند.
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Abstract:
Background & aim: Postmenopausal is associated with heart and metabolic disorders. Although
the beneficial role of physical activity and antioxidants in human health has been reported;
However, the interactive effects of Aerobic training (AT) and Propolis (Pr) on mitochondrial
biogenesis in cardiac tissue is not well understood. The aim of the present study was to investigate
the effect of eight weeks of aerobic exercise with propolis on some markers of mitochondrial
biogenesis in the heart tissue of ovariectomized rats with diabetes.
Methods: In the present experimental study conducted in 2021, 30 ovariectomized diabetic (40
mg/kg. ip, Stroptozotocin) rats, aged 16-12 weeks and weight 250-220 g were divided into 5
groups: (1) Control ovariectomized diabetic (COD), (2) Sham (Sh), (3) AT, (4) Pr and (5) AT + Pr.
Furthermore, 6 healthy rats were divided in Healthy Control (HC) group. Groups 4 and 5 trained for
eight weeks, five sessions per week with 55-75% VO2max; Groups 3 and 5 received 100
mg/kg/day of Pr. One-way analysis of variance and Tukey's post-hoc test in GraphPad Prism 8.3.3
software were used to analyze the data (P≥0.05).
Results: The values of NF-κB, oxidant-antioxidant index (PAB) and MDA in AT and AT + Pr were
significantly higher than the ovariectomized diabetic (COD)groups with diabetes and sham
(P≤0.05). Hsp72 expression gene expression levels in AT and AT + Pr groups were significantly
higher than sham group and diabetic ovariectomized control group (P≤0.05). Moreover, the
expression levels of malondialdehyde and NF-κB in the propolis group were lower than the diabetic
ovariectomized control group(P≤0.05). In addition, the values of Hsp 72 were higher than the
diabetic ovariectomized group(P≤0.05). Also in the AT + PR group, the values of Hsp72 were
higher and the values of NF-κB were significantly lower than the Pr group (P≤0.05).
Conclusion: It appeared that the AT and Pr use alone or synergistically were effective in improving
mitochondrial biogenesis in heart tissue following estrogen deficiency and diabetes. Therefore, the
use of Pr combined with AT is recommended in conditions of ovariectomized and diabetes.
Keywords: Exercise, Propolis, AMP-activated protein kinases, PGC1α, Heart, Ovariectomy,
Diabetes Mellitus
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