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 چكیده 

ها در سالالمت  اکسیدانفعالیت بدني و آنتي مطلوب و متابولیكي همراه است. اگرچه نقش يائسگي با بروز اختالالت قلبي :زمینه و هدف

شالناخته  باله خالوبي   در بیوژنز میتوکندريايي در بافت قلب ( Prموم)برهو ( ATهوازی) زمان تمرين اثر همولي  ،گزارش شده است افراد

بالره مالوم بالر برخالي نشالانگرهای بیالوژنز       ا اثالر هشالت هفتاله تمالرين هالوازی همالراه بال       لذا هدف از ايالن مطالعاله تعیالین و    نشده است. 

 بود. های صحرايي اورکتومي شده مبتال به ديابت میتوکندريايي در بافت قلب موش

 

اورکتومي شده مبتال به ديابت سر موش صحرايي ماده  04 ،انجام شد 1044که در سال  تجربيمطالعه در اين : روش بررسي

کنترل . 1گروه شامل؛  5وارد مطالعه شدند و به گرم  774ال754 وزنهفته و  17ال16 سن( با گرم برکیلوگرم میلي 04)تزريق صفاقي 

. تمرين 5 بره مومکننده . دريافت 0تمرين هوازی،  .0، (Sh)بره مومحالل کننده . دريافت 7(، CODاورکتومي شده مبتال به ديابت)

قرار  صحرايي سالم در گروه کنترل سالم سر موش 6 ،هاسازی بر متغیرمدلتقسیم شدند. جهت بررسي اثر  ،بره مومهوازی + 

موم را بره 5و  0های گروه؛ تمرين کردند VO2maxدرصد  55ال25به مدت هشت هفته، پنج جلسه در هفته با  5و  0های گروهگرفتند. 

 راههواريانس يک آنالیزهای آماری  ها با استفاده از آزمون داده. کردندبه صورت تزريق صفاقي دريافت  ،کیلوگرم گرم بر میلي 144

 تجزيه و تحلیل شدند. آزمون تعقیبي توکي و
   

و  هوازیتمرين در گروه  آلدئید ( و مالون دیPABاکسیدان) آنتي ، شاخص اکسیدانBالای کاپا مقادير عامل رونويسي هسته: هايافته

 ،(p≤45/4)بود شمو  های کنترل اورکتومي شده مبتال به ديابت گروهداری باالتر از به طور معنيبره موم توأم با تمرين هوازی 

داری باالتر از نيبه طور مع بره موم توأم باو تمرين هوازی  تمرين هوازی هایدر گروه 27 الپروتئین شوک حرارتي ژني مقادير بیان

ای  عامل رونويسي هستهو  آلدئید دی مالونژني سطوح بیان چنین . هم(p≤45/4)بود گروه کنترل اورکتومي شده ديابتيو  شم گروه

  27 العالوه بر اين مقادير پروتئین شوک حرارتي  .(p≤45/4کنترل اورکتومي شده ديابتي بود) بره موم کمتر از گروه در گروه  Bالکاپا

       بره موم مقادير پروتئین شوک  توأم باهمچنین در گروه تمرين هوازی  .(p≤45/4باالتر از گروه اورکتومي شده مبتال به ديابت بود)

 . (p≤45/4)بود گروه بره موماز  پايین ترداری به طور معني Bالای کاپا باالتر و مقادير عامل رونويسي هسته  27 الحرارتي 
 

میتوکندريايي در بهبود بیوژنزهم به تنهايي و هم به طور سینرژيستي  مصرف بره مومو  تمرين هوازیرسد نظر ميبه : گیرینتیجه

در شرايط اورکتومي  تمرين هوازیم با أتو بره موم د. لذا استفاده ازنثر باشؤمتعاقب شرايط نبود استروژن و ديابت م ،در بافت قلب

 شود.  ميو ديابت توصیه 
 

 موم، بیوژنز میتوکندريايي، قلب، اورکتومي، ديابت   بره تمرين، :کلیدیی هاواژه

 (خوراسگان)اصفهان واحد اسالمي، آزاد دانشگاه گروه فیزيولوژی ورزش، اصفهان،دهكردی،  خسرو جاللي نويسنده مسئول:*
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 مقدمه 

های اخیر سندروم متابولیک باله ويالژه    در سال

سال نسبت به مردان در همان سالن   64در زنان باالی 

دهنالد ايالن    نشالان مالي  هالا   تر شده اسالت. بررسالي   شايع

هالای   اختالالت متابولیک وابسته به اختالل در هورمون

تالر از   جنسي بوده و در زنان يائساله باله مراتالب شالايع    

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

يكي ژجنسیت ماده است که با تغییرات اساسي فیزيولو

بالالالدن در پاسالالالخ بالالاله تغییالالالر در عملكالالالرد و ترشالالال   

لالالذا همالالین  (،7)افتالالد نسالالي اتفالالا  مالاليهالالای ج هورمالالون

زنان يائسه  ،های جنسي تغییرات و اختالل در هورمون

اخالتالالت   های متالابولیكي،  را در معرض ابتال به بیمای

(. 1و 7)دهالد  های ديگر قرار مالي  عروقي و بیماریال  قلب

، افالالزايش (1)(TGگلیسالالريد) در ايالن زمینالاله افالالزايش تالری  

وزن و کالالاهش فشالارخون، قنالد خالون ناشالتا، افالزايش      

در زنان يائساله مبالتال باله     (7)(HDLلیپوپروتئین پرچگال)

ديابت را گزارش شد و ارتباط اين اختالالت با ابتال باله  

. به عبارتي (1و 0)عروقي مرتبط بود ـ  های قلبي بیماری

يائسگي با کاهش استراديول، تغییر در نیمالر  چربالي،   

موجالالب اخالالتالل در  (0)تغییالالر در عملكالالرد وازوموتالالور 

قلبي، افزايش عوامل التهابي و ال شارخون، ريز عرو   ف

به اخالتالل در   (0)(ROSافزايش گونه های فعال اکسیژن)

هالالای متالالابولیكي از مسالالیر پالالروتئین   رونويسالالي از ژن

آدنالوزين مونالو فسالفات    باله وسالیله   کیناز فعالال شالده   

و گیرنده پروکسي زوم گامای فعال  (5)(AMPK)حلقوی 

شالده و   (6)(PGC1αآلفالا)  1کواکتیويتالور   به وسیلهشده 

های  در ادامه اين امر با شروع آپوپتوز و بروز بیماری

  .1 (.0و 0)گردد قلبي مي

ه راهكار های درماني يبا توجه به ضرورت ارا

بدون عارضه جانبي جهالت پیشالگیری از مالر  و میالر     

هالای   شايع ناشالي از اخالتالالت قلبالي متعاقالب بیمالاری     

يائسه، تحقیقات زيادی متابولیكي مانند ديابت در زنان 

در اين زمینه انجالام شالده اسالت. بالر اسالان پیشالنهاد       

های بدني مالنظم باله عنالوان     بسیاری از محققین فعالیت

راهكاری مناسب برای درمان بسیاری از بیماری هالای  

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

هالای ورزشالي مالنظم بالا بهبالود نیمالر         رسد فعالیت مي

های مسالئول   سازی ژن ، فعالقندیهای  اخصچربي، ش

توانند  مي DNAهای متابولیكي در  رونويسي از پروتئین

به افالزايش بیالوژنز میتوکنالدريايي باله عنالوان انالدامكي       

. بالاله عبالالارتي (5و6)حیالالاتي بالالرای سالاللول منجالالر شالالود 

تواننالد در   های ورزشي منظم وابسته به نوع مي فعالیت

نجالر باله مهالار    سلول با تنظیم مسیر ردوکس سلولي م

های دخیالل در سالوخت    عوامل التهابي، افزايش پروتئین

در  PGC1αو  (2)هالا  و ساز چربي، به افزايش سالیرتوئین 

ثیر فعالیالت  أدر زمینه ت. (6)موارد بیماری ديابت گردند

ورزشالالي بالالر اخالالتالالت متابولیالالک شالالرايط يائسالالگي و 

 8انجام شده است، به عنوان مثالال  هايي  پژوهشديابت 

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

دقیقه با شدت متوسط موجب بهبود نیمر  چربالي،   64

ترکیب بدني و عملكرد ورزشي زنان يائساله مبالتال باله    

ای  چنالین در مطالعاله   هالم . (2)سندروم متابولیک گرديالد 

ساعت پس از يک جلسه تمالرين   0ققین نشان دادند حم

بالا   PGC1αسطوح بیان ژنالي   ،مقاومتي اسنتريک شديد

در حالالي   ،داری نداشت تغییر معني 0و  1های  ايزوفرم

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

اسالالكلتي زنالالان يائسالاله افالالزايش يافالالت؛ عالالالوه بالالر ايالالن  

همبسالتگي   (7)بالا تغییالرات میوسالتاتین    PGC1αتغییرات 

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

مرين هوازی با شدت باال موجب افزايش مقادير آنزيم  ت

های زنجیالره انتقالال الكتالرون، نیتريالک اکسالید سالنتاز        

و گیرنالالالده آلفالالالا وابسالالالته بالالاله   (0)(eNOSانالالالدوتلیالي)

در عضالالله اسالالكلتي زنالالان يائسالاله   (0)(ERRαاسالالتروژن)

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

هالالای صالالحرايي   نشالالانگرهای آسالالیب کلیالاله در مالالوش  

 . (14)اورکتومي شده مبتال به ديابت شد

دهند که تمرينات ورزشالي   ها نشان مي بررسي

بالا   ،طوالني مدت اثرات مطلوبي بر سالمت افراد دارنالد 

ايالالن وجالالود بالالا توجالاله بالاله پیشالالرفت سالالريع اخالالتالالت  

متابولیكي و افزايش عوامل خطالرزا در ايالن افالراد، باله     

ي، رژيالم ذالذايي   رسالد عالالوه بالر فعالیالت بالدن      نظر مي

چنین  ای برخوردار است. هم مناسب نیز از اهمیت ويژه

با توجه به ماهیت تمرينات ورزشي و چالالش برانگیالز   

ثیر آن در استرن اکسیداتیو و التهاب، به نظالر  أبودن ت

های طبیعالي در کنالار    اکسیدان رسد استفاده از آنتي مي

تری بر سالمت اين  تمرينات ورزشي بتواند اثر مطلوب

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

زنبالالالور عسالالالل ماننالالالد ژل  بالالاله وسالالالیلهتولیالالالد شالالالده 

ذدد زيالر فكالي    به وسیلهکه  (6)بره موم و (5)(RJرويال)

هالای   برای درمان بیمالاری  ،شوند زنبور عسل تولید مي

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

ضالالدالتهابي، ضالالدباکتريايي، اکسالالیداني،  خاصالیت آنتالالي 

ترمیم کننده زخم، ضدسرطان و تنظیم کننالده سیسالتم   

. باله عبالارتي محققالین    (10و 10)شود ايمني شناخته مي

مالالوم، ژل رويالالال و عسالالل بالالا  عنالالوان نمودنالالد کالاله بالالره

، کالالاهش HDLمكانیسالم بهبالالود نیمالالر  چربالالي، افالالزايش  

تواننالالد در  ، افالالزايش نیتريالالک اکسالالید مالالي   کلسالالترول

هالای   شالاخص ثر باشالند. عالالوه بالر ايالن     ؤآنژيوژنز مال 

سالالازی  بخشالالند و بالالا فعالالال  گاليسالالمیک را بهبالالود مالالي 

مسالالیرهای بیولالالوژيكي منجالالر بالاله افالالزايش کالالارايي     

. در ايالن زمیناله محققالین در    (10)گردنالد  میتوکندری مي

مطالعه متا آنالیز خود نشان دادند مصرف بره موم به 

عروقالالي منجالالر  ال    کالالاهش عوامالالل خطالالر زای قلبالالي   

رسد استفاده از ايالن   . در نتیجه به نظر مي(15)شود مي

اکسیدان آنالالو  گیرنالده بتالا آدرنرژيالک باشالد و       آنتي

منجر به بهبالود بیالوژنز    AMPK/PGC1αبتواند از مسیر 

با توجاله باله اهمیالت مالديريت     . (16)میتوکندريايي گردد

زمان در شرايط يائسگي و ديابت، اگر چه نقش مطلوب 

                                                           
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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بره موم( گزارش شالده   ها)ورزش و هر کدام از مداخله

است، با اين وجود اطالعات محدودی در ارتباط با اثالر  

            محالالورزمالالان تمرينالالات ورزشالالي و بالالره مالالوم بالالر   هالالم

AMPK/ PGC1α    متعاقب فعالیت ورزشي در بافالت قلالب

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

بالالره مالالوم بالالر برخالالي ا هفتالاله تمالالرين هالالوازی همالالراه بالال

نشالالانگرهای بیالالوژنز میتوکنالالدريايي در بافالالت قلالالب     

 های صحرايي اورکتومي شالده مبالتال باله ديابالت     موش

 بود.

 

  روش بررسي

انجالام   1044که در سال  تجربيمطالعه در اين 

ال سر موش صحرايي ماده نژاد اسپراگوال  04تعداد  ،شد

هفتالاله و محالالدوده   17-15 داولالالي بالالا محالالدوده سالالني  

گرم از مرکز پرورش و تكثیر حیوانات  774ال754وزني

آزمايشگاهي دانشالگاه آزاد اسالالمي واحالد مرودشالت     

تهیه گرديد و پس از انتقال باله آزمايشالگاه تخصصالي    

فیزيولوژی ورزشي اين واحد دانشگاهي به مالدت يالک   

هفته جهت سازگاری در ايالن محالیط نگهالداری شالدند.     

نكتالاله قابالالل توجالاله اينكالاله در تمالالام دوره ايالالن تحقیالالق    

یوانات در شرايط استاندارد شامل چرخه روشالنايي  ح

درجالاله  74الالال77سالالاعته، دمالالای محالالیط    17تالالاريكي 

درصد و دسترسي آزاد  55وبت نسبي طگراد، ر انتيس

چنالین تمالام اصالول     شدند. هم به آب و ذذا نگهداری مي

اخالقي کار با حیوانات در اين تحقیق بر اسان معاهده 

هلسالالینكي و تحالالت نظالالر کمیتالاله اخالالال  دانشالالگاه آزاد   

 اسالمي واحد مرودشت انجام شد. 

هالای صالحرايي    در روز هشتم مالوش در ادامه 

. گرفتنالد تحت اوارکتومي)عمل برداشت تخمالدان( قالرار   

هالای   مالوش  برای برداشت تخمالدان از راه شالكم، ابتالدا   

و لیتالر   گرم بر میلي میلي 54صحرايي با محلول کتامین 

هالوش و سالپس   ، بالي لیتر گرم بر میلي میلي 74 زيالزين

محالالل عمالالل بالالا بتالالادين اسالالكراب ضالالدعفوني و سالالپس 

متر روی خط سانتي 0شكافي در ناحیه شكم به اندازه 

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

هالالای عضالالالني و پالالرده صالالفا ، هايجالالاد بالالرش در اليالال

ها و رحم مشالاهده و بالا قیچالي جراحالي، جالدا      تخمدان

. آنگاه شكاف مربوطه با الگوی بخیه سالاده تكالي   شدند

صفر و پوست حیالوان بالا نالخ جراحالي      0با نخ ويكريل 

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

در محالالل جراحالالي اسالالتفاده شالالد. پالالس از  OTCمحلالالول 

هفته بالا هالدف ايجالاد     17اوارکتومي، حیوانات به مدت 

. شدندتحت شرايط کنترل شده نگهداری  يائسگي کامل

سالاعت   17های صحرايي به در حالت  موشآن پس از 

گالرم بالر    میلالي  04 ناشتا تحت تزريق صفاقي تالک دوز 

افر حل شالده در بال   (1)(STZاستروپتوزتوسین) لیتر میلي

 STZروز پالالس از تزريالالق  0و  گرفتنالالدسالالیترات قالالرار 

هالالای صالالحرايي بالالا اسالالتفاده از  گلوکالالوز خالالون مالالوش

هالای   مالوش در ايالن تحقیالق    .گیری شد گلوکومتر اندازه

گالالرم بالالر  میلالالي 754صالالحرايي بالالا گلالالوکز خالالون بالالاالی 

های ديابتي شالناخته خواهنالد    لیتر به عنوان موش دسي

                                                           
1-Stroptozetocin 
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سر موش  0. اين نكته قابل ذکر است که تعداد (14)شد

صحرايي پس از القای ديابت به دلیل واکنش فردی باله  

STZ    سالالر مالالوش   06تلالالش شالالدند و در انتهالالا تعالالداد

 04در اداماله  هالای تحقیالق شالدند.     صحرايي وارد گروه

های صحرايي اورکتومي شده مبتال به ديابت   موشسر 

کتالومي شالده   کنترل اور ؛های به طور تصادفي به گروه

(، تمالرين  Pr(، بالره مالوم)  Sh(، شالم) CODمبتال به ديابت)

( تقسالیم  AT+Prتمرين هوازی+بره موم )و  (ATهوازی)

شدند. اين نكته قابل ذکر است کاله جهالت بررسالي اثالر     

سالر مالوش صالحرايي     6اورکتومي و القا ديابت تعالداد  

 ( قرار گرفتند.  HCسالم در گروه کنترل سالم)

يک هفته آشناسازی با  های تمرين پس از گروه

دقیقه،  14متر بر دقیقه به مدت  8نوارگردان، با سرعت 

گیری حداکثر سرعت دويدن برای طراحالي   برای اندازه

ه تمرين يک آزمون وامانده ساز انجام دادنالد. بالرای بال   

هالالای  دسالالت آوردن حالالداکثر سالالرعت دويالالدن مالالوش  

متالر بالر    5دقیقه بالا سالرعت    5صحرايي، ابتدا به مدت 

م کردند و در ادامه به ازای هر سه دقیقه يالک  دقیقه گر

متر بر دقیقه به سرعت آنها افزوده شد تا به واماندگي 

گالردد کاله مالوش     مي  طالبرسند. واماندگي به حالتي ا

صحرايي ديگر قادر به دويدن بر نوار گردان نباشالد و  

يا در يک دقیقه سه بار متالوالي باله انتهالای نالوارگردان     

ماله جهالت انجالام تمالرين هالوازی      برخورد نمايد. در ادا

متالر   74های صحرايي برای هفته اول با سالرعت   موش

درصد حداکثر سالرعت دويالدن بالر     55بر دقیقه معادل 

دقیقاله باله    14سپس هر هفتاله   ،روی نوارگردان دويدند

هالای صالحرايي    مدت زمان تمرين افزوده شد تا مالوش 

گیالری   در هفته چهارم به حداکثر سرعت دويدن انالدازه 

ابتدای تحقیالق و مالدت زمالان باله يالک سالاعت       شده در 

هالای   برسد ادامه يافت، در ادامه تا هفتاله هشالتم مالوش   

اين  ،صحرايي تمرينات را با همان شدت تمرين نمودند

نكته قابل ذکر است، شدت تمرين در هفته هشتم معادل 

درصد حداکثر سرعت دويدن بالود. تمرينالات    25تا  55

انجام شالد  هفته هوازی برای هشت هفته، پنج جلسه در 

دقیقاله   5دقیقه در ابتدای تمرين برای گرم کردن و  5و 

 ،در انتهای تمرين برای سرد کردن در نظر گرفتاله شالد  

 54شدت تمرين برای گرم کردن و سرد کردن معالادل  

 . (12)درصد حداکثر سرعت دويدن در نظر گرفته شد

گرم  میلي 044دهي بره موم روزانه  جهت مكمل

تهیه شده از جهاد کشاورزی شهرسالتان  بره موم تازه 

گالراد نگهالداری    درجه سانتي 10که در دمای مرودشت 

 0لیتالر سالديم کلرايالد     میلالي  6/0بالفاصالله بالا    ،شالد  مي

شالد و در   شیكر حالل مالي   به وسیلهدرصد قابل تزريق 

لیتالر از   میلالي  0/4سريع ترين زمان ممكن به هر موش 

نكته قابل شد. اين  محلول به صورت صفاقي تزريق مي

 144های مصرف بره مالوم روزاناله    ذکر است که گروه

بره موم را باله صالورت صالفاقي    گرم بر کیلوگرم  میلي

 . (10)دريافت کردند

سالاعت   08برداری  برای انجام تشري  و نمونه

سالاعت   17پس از آخالرين جلساله تمالرين و در حالالت     

محلول کتامین های صحرايي به وسیله  ناشتايي، موش

گالرم بالر    میلالي  74و زيالزين لیتر  بر میلي گرم میلي 54

هوشالي   هوش شدند. جهت تشالخیص بالي  ، بيلیتر  میلي
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هالالای آزمالالون درد   متخصصالالین آزمايشالالگاه از روش 

هوشالي کامالل،    استفاده نمودند و پس از اطمینان از بالي 

های صحرايي شكافته شالد و پالس    ای موش حفره سینه

دی و های ورو ها و قطع شريان از کنار زدن ساير بافت

ای صحرايي به دقت ه خروجي به قلب، بافت قلب موش

اسالالتخراج شالالد و بالفاصالالله در تانالالک ازت ذوطالاله ور   

گیری متغیرها  در ادامه بافت قلب تا زمان اندازه ،گرديد

 نگهداری شد.  ال84در دمای 

و  AMPK گیری سالطوح بیالان ژنالي    جهت اندازه

PGC1α  از روشqReal Time PCR  بالرای  ، استفاده شالد

بافالت از قلالب جالدا     گالرم میلي 54 منظور ابتدا مقداراين 

های مالورد  ها در همه گروهاز بافت RNAشد، استخراج 

بررسي، طبق پروتكل شالرکت سالازنده)کیاژن، آلمالان(    

، بالا اسالتفاده از   RNAبرای اطمینان از کیفیت انجام شد. 

ژل آگارز الكتروفورز و با استفاده از خاصالیت جالذب   

انومتر با دستگاه پیكو دراپ ن 764نوری در طول موج 

مريكا( استفاده شد. عالالوه بالر   آشرکت سیگما)ساخت 

 از فرمالالالالول RNAايالالالالن بالالالالرای بررسالالالالي کیفیالالالالت  

(C (μg/μl) = A260× ε× d/1000)  .در ادامه استفاده گرديد

بالالا اسالالتفاده از پروتكالالل شالالرکت   cDNAپالالس از سالالنتز 

بالالا اسالالتفاده از  و  (K1621)در کیالالت فرمنتالالاز سالالازنده 

از بالالر اسالالان  ( 1)جدول طراحالالي شالالده  پرايمرهالالای

 PUBMEDدر سالايت   AMPKو  PGC1αهای راهنمای ژن

واکنش رونويسالي معكالون انجالام شالد. بالرای تعیالین       

کارايي و اختصاصي بودن پرايمرها از پیش پرايمرهالا  

ارزيابي  NCBIافزار موجود در سايت  با استفاده از نرم

 گیالری سالطوح بیالان ژنالي    جهت انالدازه چنین  هم، گرديد

 TBPمتغیرهای تحقیق با اسالتفاده از ژن کنتالرل داخلالي   

                  ستفاده شد و پالس از اطمینالان از اتمالام کالار دسالتگاه     ا

qReal Time PCR باله آسالتانه    ها ن نمونهو پس از رسید

( جهالالت کمالالي سالالازی نسالالبت ژن Cycle Tresholdبیالالان)

2مورد نظر  به ژن مرجع از فرمول 
-ΔΔCT استفاده شد . 

آوری شالالده بالالا اسالالتفاده از    هالالای جمالالع  داده

 ،ويلالک  -شالاپیرو های آماری  و آزمون SPSSافزار  نرم

تعقیبي توکي تجزياله  و تست  آنالیز واريانس يک راهه 

 شدند.و تحلیل 

 

 

 توالي پرايمر متغیرهای تحقیق: 1جدول 

 (bp) اندازه محصول  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’ 
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 ها يافته

نتايج آزمون آنالیز واريانس يالک راهاله نشالان    

 AMPKداری در مقالالادير بیالالان ژنالالي   داد تفالالاوت معنالالي

(441/4=p ) وPGC1α(441/4=p ) در بافالالالالالالت قلالالالالالالب

های صحرايي اورکتومي شده مبتال به ديابت در  موش

 های تحقیق وجود دارد.  گروه

چنین نتايج آزمون تعقیبي تالوکي نشالان داد    هم

                 و COD(00/4=P ) هالالالالالای در گالالالالالروه AMPKمقالالالالالادير

Sh(60/4=P ) داری بالا گالروه    تفاوت معناليHC   .نداشالت

 Pr(11/4=p)و  Sh(00/4=p)هالالای چنالالین در گالالروه  هالالم

ولي در گالروه   ،نداشت CODداری با گروه   تفاوت معني

AT (411/4=p)  وAT+Pr (441/4=p )داری  به طور معني

و AT(405/4=p )های  بود. در گروه CODباالتر از گروه 

AT+Pr(441/4=p )داری باالتر از گروه  به طور معنيSh 

به طالور    AT+Prدر گروه  AMPKبود. مقادير بیان ژني 

 ATو  Pr (441/4=p)داری بالالالالاالتر از گالالالالروه  معنالالالالي

(441/4=p) ولالالي تفالالاوت   ،بالالود

مشالالالالالالالاهده  Prو  ATداری در گالالالالالالالروه  معنالالالالالالالي

 (. 1 نمودار)(p=01/4)نشد

تفالاوت   HCدر گالروه   PGC1α بیان ژني سطوح

ولالي در   ،(p=408/4)نداشالت  CODداری با گالروه   معني

 HCداری کمتالالر از گالالروه   بالاله طالالور معنالالي   Shگالالروه 

هالای   در گالروه  PGC1α. سطوح بیان ژني (p=47/4)بود

Pr (441/4=p) ،AT(441/4=p ) وAT+Pr (441/4=p ) بالالاله

چنالین در   هالم  ،بود CODداری باالتر از گروه  طور معني

 AT+Prو  Pr (441/4=p) ،AT (441/4=p)هالالالای  گالالالروه

(441/4=p) داری باالتر از گروه  به طور معنيSh   .بالود

 AT+Prو  AT (71/4=p)هالای   داری در گروه تفاوت معني

(10/4=p )   در مقايسالاله بالالا گالالروهPr  مشالالاهده نشالالد، 

 AT+Prو  ATهالای   داری در گالروه  چنین تفاوت معني هم

 (. 7)نمودار  (p=00/4)مشاهده نشد

 

 

 

 

 

 

 

(، کنترل اورکتومي مبتال به HCگروه کنترل سالم)، های تحقیق های صحرايي در گروه در بافت قلب موش AMPKسطوح بیان ژني  :1 نمودار

 (AT+Pr( تمرين هوازی+بره موم)AT(، تمرين هوازی)Pr(، بره موم)Sh(، شم)CODديابت)

#(45/4≥p)  و### (441/4≥p) دار نسبت به گروه  افزايش معنيCOD  وSh 

+++(441/4≥p) های  دار نسبت به گروه افزايش معنيAT  وPr  
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 در بافت قلب موش های صحرايي در گروه های تحقیق PGC1α. سطوح بیان ژني 7شكل 

 ( AT+Pr( تمرين هوازی+بره موم )AT(، تمرين هوازی )Pr(، بره موم )Sh(، شم )COD(، کنترل اورکتومي مبتال به ديابت )HCگروه کنترل سالم )

*(45/4≥p)  کاهش معني دار نسبت به گروهHC  

### (441/4≥P)  افزايش معني دار نسبت به گروهCOD  وSh  

 

 بحث 

رسالد شالرايط يائسالگي و ابالتال باله       به نظر مالي 

های  های متابولیكي موجب نقص عملكرد ارگان بیماری

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

هالالای  نقالالش مكمالالل  ،بالالا توجالاله بالاله پیشالالینه تحقیالالق    

هالالای  ماننالالد بالالره مالالوم در بیمالالاری   اکسالالیداني  آنتالالي

( و تمرينالالالات اسالالالتقامتي در بیالالالوژنز  16متابولیالالالک)

امالا اثالر    ،(14میتوکدريايي و بهبود متابولیسم ساللولي) 

زمالالالان ايالالن دو مداخلالالاله بالالرای بهبالالالود بیالالالوژنز    هالالم 

 ،سوال پژوهش بودپرسش میتوکندريايي در بافت قلب 

اثر هشت هفتاله تمالرين   لذا هدف از اين مطالعه تعیین و 

بره موم بر برخي نشانگرهای بیالوژنز  ا هوازی همراه ب

هالالای صالالحرايي  میتوکنالالدريايي در بافالالت قلالالب مالالوش 

 بود. اورکتومي شده مبتال به ديابت

نتايج مطالعه حاضر نشالان داد تمالرين هالوازی    

در  PGC1αو  AMPKموجب افزايش مقالادير بیالان ژنالي    

های صحرايي اورکتومي شده مبتال باله   بافت قلب موش

هالا   با قطع ترش  اسالتروژن از تخمالدان  .1 گرديد.ديابت 

متعاقالالب يائسالالگي، اسالالترن اکسالالیداتیو نیالالز افالالزايش   

يابالالد. بالالا افالالزايش اسالالترن اکسالالیداتیو، عوامالالل      مالالي

شوند و اين امر موجالب   التهابي و التهابي فعال مي پیش

 B (NF-κB)(1)ای رونويسي کاپالا   فعال شدن عامل هسته

شده و موجب بیان رونويسي از عوامل التهالابي ماننالد   

اينترلالوکین   (7)(TNF-αعامل نكروز دهنده ی تومور آلفا)

شود که اين امر  مي TNF-α، لیگاند گیرنده (0)(IL-1βبتا) 1

                                                           
1-Nuclear Factor Kappa-Light-Chain-Enhancer of 
Activated B Cells 
2-Tumour Necrosis Factor α 
3-Interleukin 1 Beta 
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فصل ارتباط بین التهاب و مر  سلولي بالوده و عالالوه   

های حیاتي سلول به  بر متوقش کردن نوسازی پروتئین

و  18)شالود  سلولي و در نهايت بیماری خالتم مالي  مر  

عالوه بالر ايالن مقاومالت باله انسالولین در شالرايط        .(12

يابالد و ايالن اتفالا  بالا      اورکتومي به مرور افالزايش مالي  

ها،  ها و کربوهیدرات اختالل در متابولیسم لیپوپروتئین

در بافت قلالب  ش استرن اکسیداتیو میتوکندريايي افزاي

ين اتفا  رونالد هالايپرتروفي   زمان با ا همراه است و هم

عالالوه بالر ايالن    . (10)شود پاتولوژی بطن چپ آذاز مي

محققالالین نشالالان دادنالالد کالاله در شالالرايط نقالالص عملكالالرد  

هالای   ها، آنزيم استروژن و اختالل در متابولیسم چربي

، (1)(ACCمیتوکندريايي مانند استیل کالوآ کربوکسالیالز)  

کالاهش   (0)، سوکسالینات دهیالدروژناز  (7)سیكواکسیژناز

AMPK (pAMPK )چنین فرم فسفوريله شده  هم ،مي يابند

پالالس از چالالاقي و اورکتالالومي در بافالالت کبالالد کالالاهش     

ای ديگالر محققالین نشالان دادنالد      در مطالعه (،14)يابد مي

در شالالرايط نبالالود اسالالتروژن    PGC1αهالالای  ايزوفالالرم

توانند از مسیرهای گوناگوني به مقابلاله بالا اخالتالل     مي

 1ای که ايزوفالرم نالوع    ه گونهب ،میتوکندريايي بپردازند

PGC1α     ،با تنظیم استرن اکسالیداتیو در ارتبالاط اسالت

هالالای  آن بالالا سالالازگاری 0در حالالالي کالاله ايزوفالالرم نالالوع 

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

دار نبالودن   توجیه نتايج مطالعه حاضر مبنالي بالر معنالي   

در گالالروه  PGC1αو  AMPKکالالاهش مقالالادير بیالالان ژنالالي 

اورکتومي شالده مبالتال باله ديابالت و گالروه شالم        کنترل

رسالد عامالل    باله نظالر مالي    ،نسبت به گروه کنترل سالالم 

زمان برای اخالتالل در مسالیرهای رونويسالي متعاقالب     

گیالالالری متغیرهالالالا،   نقالالالص اسالالالتروزن، روش انالالالدازه 

ز يهای مورد نظر از نكالات حالا   های مختلش ژن ايزوفرم

بالا  اهمیتي هستند. با اين حال تمرينات ورزشالي مالنظم   

هالالای متفالالاوتي موجالالب افالالزايش بیالالوژنز      مكانیسالالم

رسد انجام تمرينات  گردند. به نظر مي میتوکندريايي مي

سازی  ها، فعال سم افزايش کاتكوالمینورزشي با مكانی

، آدنیالت سیكالز، منجر به فسفوريالسالیون  Gپروتئین 

يا همالان فالرم    AMPK، فسفوريالسیون Aپروتئین کیناز 

pAMPK امه ايالن مكانیسالم هالم باله طالور      شود. در اد مي

 گردد، هالم  مي PGC1αمستقیم منجر به فسفوريالسیون 

پالروتئین رونويسالي    سازی به طور ذیرمستقیم با فعال

شود.  مي PGC1αمنجر به فعال سازی  ای تنفسي هسته

به میتوکندری منتقل شده و منجر باله   PGC1αدر ادامه 

 (0)(TAFMفعال شالدن عامالل رونويسالي میتوکنالدريايي)    

بخشالد   شده و تمايز و تكثیر میتوکندريايي را بهبود مي

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

محققین نشان دادند هشت هفته تمرينات تداومي شالديد  

و تمرينات تداومي بالا شالدت متوسالط هالر دو موجالب      

های صحرايي مبتال به ديابالت   در موش PGC1αافزايش 

ای ديگالر محققالین نشالان     عهدر مطال (،6)گردد مي 7نوع 

هفتاله موجالب کالاهش     17دادند تمرين هوازی به مالدت  

، NF-κB، کالاهش  (5)(TGF-β1)1بتاالعامل ترجمه ای رشدال 

ها و ماکروفاژهالا در بافالت کلیاله     فیبرونكتین، لنفوسیت

های صحرايي اورکتومي شالده مبالتال باله ديابالت      موش

                                                           
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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چنالالین تمرينالالات بلنالالد مالالدت  هالالم (،12)گالالردد مالالي 1نالالوع 

در  SIRT3و  PGC1αوجالالب افالالزايش بیالالان  ورزشالالي م

و  AMPKداری در  اما تغییر معني ،عضله اسكلتي گرديد

رذالم   . باله نظالر علالي   (71)های آن مشاهده نشد ايزوفرم

تفالاوت در نالوع    pAMPKبه ايزوفالرم   PGC1αوابستگي 

تالالار عضالالالني هالالم عالالاملي در مسالالیرهای بیولالالوژيكي  

 0مالالرتبط بالالا بیالالوژنز میتوکنالالدريايي اسالالت. از سالالويي  

ساعت پس از يالک جلساله تمالرين مقالاومتي اسالنتريک      

داری  يابد و تغییر معني افزايش مي IGF-1شديد سطوح 

رسد  به نظر مي (،8)آيد وجود نميه ب PGC1αدر مقادير 

مكانیسم نوع تمرين عاملي مهالم بالرای آبشالار ساللولي     

 مولكولي و نوع سازگاری است. 

نتايج مطالعه حاضر نشان داد بره موم موجب 

هالای  ت قلالب مالوش  در بافال  PGC1αفزايش بیالان ژنالي   ا

کتالالومي شالالده مبالالتال بالاله ديابالالت گرديالالد.  صالالحرايي اور

مالالوم بالالا مكانیسالالم   هالالای موجالالود در بالالره  فنالالول پلالالي

اکسالیداني   اکسیداني موجب تقويالت سیسالتم آنتالي    آنتي

چنین بالره مالوم بالا     هم ،شوند ذیر آنزيمي و آنزيمي مي

و زيالر   IL-1β ،TNF-α ،NF-Κbمهار عوامل التهابي ماننالد  

موجب کاهش التهاب شالده و  ( p50و  p65واحدهای آن)

سازی عامل رشد انالدوتلیال   مسیر آنژيوژنز را با فعال

کند. عالوه بر اين  فعال مي iNOSو  A (VEGF-A)(1)عرو 

بره موم و فرآورده های زنبور عسل مثل ژل رويال و 

اکسالیداني خالود باله     توانند بالا مكانیسالم آنتالي    عسل مي

حساسیت گیرنده انسولین منجر شالوند کاله در    افزايش

 0ادامه اين مسیر به افزايش ناقالل گلالوکز بالا ايزوفالرم     

(GLUT4)(7) زمالالان موجالالب افالالزايش میالالزان  شالالده و هالالم

AMPK مكانیسالم ساللولي    شود که طبیعتالا   در سلول مي

نیالالز در ادامالاله فعالالال   PGC1αسالالازی  مولكالالولي فعالالال 

در  AMPKرسالد فعالال سالازی     اما به نظر مالي  ،شود مي

هالای   موارد مصرف بالره مالوم بالا تغییراتالي در کانالال     

شالالود و  نیالالز انجالالام مالالي Bکلسالالیمي وابسالالته بالاله کینالالاز 

فسالفاتیديل اينوزيتالول    مالوم موجالب تعالديل مسالیر     بره

 هالای   پالژوهش  (،77)گردد مي PKC و (0)(PI3Kکیناز)تری

با اثر بره مالوم بالر بافالت قلالب در      محدودی در ارتباط

با اين حال محققالین در  شرايط ديابت انجام شده است. 

نالالد بالالره مالالوم دارای  کردای مالالروری عنالالوان   مطالعالاله

اکسالالیداني مطلالالوب بالالوده و در بهبالالود   خاصالالیت آنتالالي

بالا   ،ثر اسالت ؤهای نوروني، ديابت و آلزايمر مال  بیماری

اين حال مكانیسم سلولي مولكولي آن هنوز باله خالوبي   

ین مصالرف طالوالني   چنال  هالم  (،10)شناخته نشده اسالت 

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

فشارخون، قندخون ناشالتا و نیمالر  لیپیالدی در زنالان     

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

بهبالالود وجالالب م لیتالالر گالالرم بالالر میلالالي میلالالي5/17 روزانالاله

، 7ال ، کالالاهش متالوپروتئینالالاز مالالاتريكس 7آنژيوتنسالالین 

TGF-β1  و افالالزايشSIRT1  هالالای  در بافالالت قلالالب مالالوش

ای  در مطالعه (،70)صحرايي مبتال به سكته قلبي گرديد

و همكاران عنوان نمودند که بره موم با سیلوا مروری 

اکسالالیداني و ضالالدالتهابي خالالود از قلالالب در  اثالالرات آنتالالي

 .1. (75)کند محافظت ميشرايط بیماری 

                                                           
1- Vascular Endothelial Growth Factor A(VEGF-A) 
2-Glucose Transporter 4(GLUT4) 
3-Phosphoinositide 3-Kinases(PI3K) 
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چنین نتايج مطالعه حاضر نشان داد سالطوح   هم

در گالالروه ترکیالالب تمالالرين  PGC1αو  AMPKبیالالان ژنالالي 

داری نسبت باله گالروه    هوازی و بره موم به طور معني

دهند که  ها نشان مي بررسيکنترل و شم افزايش يافت. 

، cAMPهالالا،  تمرينالالات هالالوازی بالالا مكانیسالالم کالالاتكوالمین

pAMPK    منجالالر بالاله فسفوريالسالالیونPGC1α  و فعالالال

منجر  TAFMشده و در ادامه به فعال شدن  NRFسازی 

شود که در نهايت تمالايز و تكثیالر میتوکنالدريايي را     مي

موم با مكانیسم مهار  چنین بره . هم(74)بخشد بهبود مي

IL-1β ،TNF-α ،NF-Κb سالالازی  و فعالالالVEGF-A  وiNOS 

ر ايالن بالره مالوم بالا     عالالوه بال  ، در آنژيوژنز نقالش دارد 

اکسیداني و ضدالتهابي خود باله افالزايش    مكانیسم آنتي

، تعالالديل GLUT4حساسالالیت گیرنالالده انسالالولین، افالالزايش 

 ، تعالديل Bهای کلسیمي وابسته باله کینالاز    عملكرد کانال

PI3K وPKC سازی  و فعالPGC1α (77)شالود  منجر مي .

رسالالد ايالالن دو مداخلالاله بالالا    از ايالالن رو بالاله نظالالر مالالي  

توانند  شترک و به طور سینرژيستي ميهای م مكانیسم

در افزايش بیوژنز میتوکنالدريايي و بهبالود متابولیسالم    

ای  سلول نقالش داشالته باشالند. در ايالن زمیناله مطالعاله      

نشان داد شش هفتاله، پالنج جلساله در هفتاله تمالرين بالا       

درصد سالرعت بیشالینه همالراه بالا بالره مالوم        24شدت 

الز و افزايش مقادير گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالا موجب 

گلوتالالالاتیون پراکسالالالیداز در عضالالالله اسالالالكلتي و کبالالالد 

چنالین اسالتفاده از    هالم  (،76)های صحرايي گرديد موش

موم موجب بهبود عملكرد ورزشالي، ترکیالب بالدني،     بره

آلدئیالالد، گلوتالالاتیون و  ، کالالاهش مالالالون دیIL-6کالالاهش 

اکسیداني تام ورزشكاران متعاقالب   افزايش ظرفیت آنتي

ای نیالز   در مطالعاله  (،72)يک جلسه تمالرين حالاد گرديالد   

اکسیداني و ضدالتهابي يالک درصالد از    محققین اثر آنتي

مالوم را در عضالله اسالكلتي    چرژيم ذذايي مصرف بره

. بالالا توجالاله بالاله مكانیسالالم متفالالاوت   (78)نشالالان دادنالالد 

 AMPKدار نبالودن افالزايش    ضدالتهابي بره موم و معني

رسالالد عالالدم  متعاقالالب مصالالرف بالالره مالالوم، بالاله نظالالر مالالي

از  ،ر های کلسیمي و کالمودولین کینازگیری مسی اندازه

از ايالالالن رو  ،هالالالای ايالالالن پالالالژوهش باشالالالد محالالالدوديت

هالالای بیشالتر در مطالعالات آتالالي    گیالری مكانیسالم   انالدازه 

چنالالین بالالا توجالاله بالاله نقالالش    گالالردد. هالالم  پیشالالنهاد مالالي 

در بیوژنز میتوکندريايي  PGC1αو  AMPKهای  ايزوفرم

گیالالری  ثیرپالالذيری آنهالالا در ورزش، عالالدم انالالدازه   أو ت

گیری  های اندازه های مختلش، استفاده از روش ايزوفرم

 هالای   پالژوهش متفاوت مانند وسترن بالالت و االيالزا در   

 گردد.  آتي پیشنهاد مي

 

 گیری نتیجه

رسالد تمالرين هالوازی و     به طور کلي به نظر مي

مالالوم هالالم بالاله تنهالالايي و هالالم بالاله طالالور     مصالالرف بالالره

 توانند در بهبود بیوژنز میتوکنالدريايي  سینرژيستي مي

در بافت قلب متعاقب شرايط نبود اسالتروژن و ديابالت   

م بالا تمرينالات   أمالوم تالو   ثر باشد. لذا استفاده از بالره ؤم

 شود.   هوازی در شرايط اورکتومي و ديابت توصیه مي
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 تقدير و تشكر

 رشتهاين مقاله حاصل پايان نامه دوره دکتری 

بالالالالالالالا کالالالالالالالد اخالالالالالالالال   فیزيولالالالالالالالوژی ورزش 

IR.IAU.KHUISF.REC.1400.235  دانشالالگاه آزاد اسالالالمي

ايالن  نويسندگان  واحد اصفهان)خوراسگان ( مي باشد.

 مقالالاله کمالالال قالالدرداني و تشالالكر از کلیالاله دوسالالتان و   

را در انجالام ايالن پالژوهش يالاری      همكاران عزيز که ما

 .دارند رساندند ابراز مي
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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. 
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