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 .1دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران  .2دانشیار
فیزیولوژی ورزش ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران  .3دانشیار ایمونولوژی ،دانشکدةکشاورزی،
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زاده4

(تاریخ دریافت  ،1397 / 04 /01 :تاریخ تصویب 1397 / 06 /27 :

چکیده
1

ایسکمی موجب افزایش تولید گونههای واکنشپذیر اکسیژن و تنش اکسایشی میشود که بهطور مستقیم ،با اثر بر غشا و پروتئینها یا
غیرمستقیم با تحریک مسیرهای آپوپتوز به آسیب سلولی منجر میشود .یکی از گیاهان دارای خاصیت ضداکسایشی ،عناب است که
میتواند تولید رادیکالهای آزاد را کاهش دهد .هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر تمرین تناوبی هوازی و عصارة عناب بر عوامل آپوپتوزی
در رتهای مبتال به سکتۀ قلبی بود .در این مطالعۀ تجربی تعداد  36سر رت نر نژاد ویستار که از طریق القـای ایسـکمی قلبـی بـا تزریـق
زیرجلدی ایزوپرنالین دچار سکتۀ قلبی شدند ،انتخاب شدند .رتهای این مطالعه بهطور تصادفی در شش گروه شامل کنترل سالم ،کنترل
سکته ،شم ،کنترل سکته +عصارة عناب ،تمرین تناوبی هوازی +سکته ،تمرین تناومی هوازی+سکته+عصارة عناب قرار گرفتند .پروتکل
تمرین تناوبی هوازی با  5تناوب  4دقیقهای معادل  ، %VO2max 70-75و استراحت فعال با  5تناوب  4دقیقهای معادل%VO2max 55-60
انجام گرفت .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری شاپیرو -ویلک ،تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح α>0/05
تحلیل شدند .نتایج نشان داد در گروه سکته نسبت به گروه سالم ،القای سکته بهوسیلۀ ایزوپرنالین مقادیر کاسپاز 3بافت قلب را بهطور
معناداری افزایش میدهد ( ،)P>0/05که در این شاخص در هیچیک از گروههای تمرین تناوبی هوازی ،عصارة عناب و تمرین+عصارة تفاوت
معناداری با گروه سکته نداشت ( .) P<0/05با وجود این در گروه تمرین تناوبی هوازی+عصارة عناب افزایش معناداری در شاخص Bcl-2
بافت قلب مشاهده شد ( ،)P>0/05درحالیکه در هیچیک از گروههای دیگر در این شاخص تغییر معنادار مشاهده نشد ( .)P<0/05بنابراین
بهنظر میرسد ،تمرین تناوبی هوازی و عصارة عناب با افزایش  Bcl-2بافت قلب میتواند موجب مهار آپوپتوز سلولهای قلبی پس از وقوع
سکتۀ قلبی و همچنین موجب کاهش آسیب بافت قلبی شود.
واژههای کلیدی
آپوپتوز ،تمرین تناوبی هوازی ،سکتۀ قلبی ،عصارة عناب .

 -نویسنده مسئول  :تلفن09153412696 :

Email : mogharnasi@birjand.ac.ir
)1 . Reactive Oxygen Species (ROS
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خانوادۀ  Bcl-2در پستانداران شناسایی شده است که

مقدمه
سکتۀ قلبی (1)MIدر نتیجۀ جریان ناکافی خون و نیز

اعضای ضدآپوپتوز آن شامل  Bcl-2و  Bcl-xlاست (.)7

هیپوکسی 2و کاهش گلوکز در دسترس بافتهای قلبی

کاسپازها اجراییترین عضو مجموعه هستند .نام کاسپازها

پدید میآید که میتواند به آسیب سلولی منجر شود (.)1

از عملکرد آنها گرفته شده است .این خانواده در پستانداران

در طول دورهها ی ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون،

چهارده عضو دارد که یازده عضو آنها آنزیمهای انسانیاند.

تولید رادیکالهای آزاد افزایش مییابد که موجب آسیب

این آنزیمها مسیر مرگ را هماهنگ میکنند .کاسپازها،

سلولی در اثر اکسیداسیون پروتئینها و چربیها و نیز تغییر

پروتئازهای اختصاصیاند و سوبسترای خود را از محل

ساختار ژنوم میشود .خنثی شدن رادیکالهای آزاد اکسیژن

آسپارتات خاصی ،که با توانایی کاسپاز سازگار است ،تجزیه

توسط  SODو کاتاالز میتواند از آپوپتوز قلبی جلوگیری

میکنند و موجب تخریب پروتئینها یا فعالسازی

کند و بهطور همزمان آسیب ایسکمی/خونرسانی مجدد را

کاسپازهای دیگر میشوند .تمام کاسپازها بهوسیلۀ رویداد

کاهش دهند (.)2

تجزیهای پروتئازی فعال میشوند .کاسپازها را از نظر تقدم

 MIمیتواند آپوپتوز را نیز القا کند ( .)3آپوپتوز

و تأخر شرکت در فرایند مرگ سلولی به دو دستۀ آغازگر و

میوسیتهای قلبی ،فرایندی است که پس از  MIبه از

اجرایی دستهبندی میکنند .کاسپازهای آغازگر مانند

دست رفتن درصدی از سلولهای قلبی منجر میشود (.)4

کاسپاز  ،8در ابتدای فرایند فعال میشوند و کاسپازهای

آپوپتوز 3نقشی کلیدی در مرگ سلولی دارد و در حدود

اجرایی مانند کاسپاز 3در مراحل بعدی و توسط کاسپازهای

 4/5ساعت پس از انفارکتوس به اوج میرسد .مرگ

آغازگر فعال میشوند و آبشار کاسپازی را به راه میاندازند

سلولهای قلبی در نواحی اطراف ناحیۀ  MIرا اغلب به

(.)9

آپوپتوز نسبت میدهند ( .)5گزارش شده است که استرس

یکی از گیاهان دارای خاصیت ضداکسایشی ،عناب

اکسیداتیو و آپوپتوز نقش مهمی در پیشرفت سکتۀ قلبی،

است ،بهطوریکه در برخی موارد گزارش شده که عصارۀ

ایسکمی /برقراری مجدد جریان خون ،پرفشاری خون،

میوۀ عناب دارای فعالیت ضداکسایشی باالتر یا مشابه بوتیل

آسیب عضالنی قلبی و گرفتگی عروق قلبی دارد .در این

هیدروکسی آنیزول ) (BHAو اسید آسکوربیک (ویتامین )C

فرایند آنزیمهایی موسوم به کاسپاز نقش اصلی را عهده

است و این خاصیت بهدلیل ترکیبات فعالی مانند پلیفنلها

دارند .ژن Bax4اولین عامل شناختهشدۀ خانوادۀ پروتئین

از جمله تانن ،فلونوئیدها ،کاروتن و بتاکاروتن است .شایان

Bcl-2است .همچنین از ژنهای مؤثر در کنترل شروع

ذکر است که در داروهای صنعتی ،میوۀ عناب بهعنوان مادۀ

فرایند آپوپتوز است که با فعالسازی کاسپاز  9از مسیر

قوی در فعال کردن کبد استفاده میشود ( .)8عناب شامل

داخلی در روند آپوپتوز دخالت دارد5Bcl-2 .نیز با ممانعت

مواد مغذی مانند نشاسته  21/8درصد ،فروکتوز  16درصد،

از رهاسازی سیتوکروم cاز میتوکندری آپوپتوزیس را مهار

گلوکز  9/6درصد ،ساکاروز 21/8درصد و چربی  9درصد و

میکنند ( Bcl-2 .)6یک پروتئین غشایی است که اساساً

اسید آمینههای مختلف شامل گلیسین ،هیستیدین،

در غشای خارجی میتوکندری قرار دارد ،نوزده عضو از

لوسین ،ایزولوسین ،فنیل آالنین ،سرین ،تروئونین و غیره و

1 . Myocardial Infarction
2 . Hypoxia
3 . Apoptosis

)4 . BAX (BcL2-associated X Protein
5 . B-cell Lymphoma 2

بررسی تأثیر تمرین تناوبی هوازی و عصارة عناب بر عوامل آپوپتوزی در رتهای مبتال به سکتۀ قلبی

79

مواد معدنی شامل آهن ،سدیم ،پتاسیم ،روی ،منگنز ،گوگرد

کاهش تولید سوپراکسید ،پراکسیدهای چربی و فعالسازی دفاع

و غیره و شامل ویتامینهای  Bکمپلکس A،و  Cاست(.)9

آنتیاکسیدانی از قلب در برابر تولید استرس اکسیداتیو پس از

از میوۀ عناب ترکیبهای تری ترپنوئیدی ،فلونوئیدی و

ایسکمی محافظت میکند و موجب کاهش آپوپتوز بافت قلب

آلکالوئیدی تخلیص شده است ،همچنین نوعی ترکیب فنیل

میشود (.)12

گلیکوزیدی با عنوان ژوژوفنوزید نیز از میوۀ عناب بهدست
میآید (.)10

نقش فعالیت بدنی منظم در حفظ و توسعۀ سـالمتی
بهخوبی اثبات شده است ،با این حال اغلب مردم از راه مشارکت

در مطالعهای درمان بیماری قلبی با عصارۀ عناب (100

در فعالیـت بـدنی منظم پیروی نمیکنند .امروزه تمرینات

و  300میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) برای 10

هوازی بهعنوان محرکی قوی برای سازگاریهای قلبی -عروقی

روز ،سبب محافظت معنادار و وابسته به دوز در برابر کاهش

و همچنین تمرین تناوبی با شدت باال با حداقل مدت زمـان

فعالیت همۀ آنزیمهای آنتیاکسیدانی تحت مطالعه ناشی از

تمرین ،بـرای غلبـه بـر مشکل فرصت شرکت در فعالیتهای

ورزش خستهکننده شد .در دوز پایینتر ( 100میلیگرم به

بدنی برای سالمت و تندرستی بیشتر افراد مورد توجه قرار

ازای هر کیلوگرم وزن بدن) ،ریکاوری فعالیت آنزیمها در

گرفتهاند (.)13

محدودۀ (12برای (34،)SODبرای  ) GSH-Pxتا %21

فواید فعالیتهای ورزشی بر عوامل متابولیک ،قلبی -عروقی،

(برای  )CATقرار گرفت ،درحالیکه در دوز باالتر (300

ضدالتهابی و غیره ،موجب شده است که بسیاری از محققان،

میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) ،ریکاوری فعالیت

تمرین ورزشی را بهعنوان ابزار غیردارویی بسیار مهم در

آنزیمها در محدودۀ ( 40برای ( 74 ،) SODبرای GSH-

پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی -عروقی پیشنهاد کنند.

 ) Pxتا ( %102برای  ) CATنسبت به مقدار گروه کنترل

اثربخشی تمرین ورزشی بهعنوان ابزاری نیرومند در درمان

قرار گرفت .همچنین ،درمان عصارۀ عناب به کاهش معنادار

ناهنجاریهای مرتبط با سکتۀ قلبی در شرایط بالینی و تجربی

سطوح بیان  Baxدر بافت قلبی موش صحرایی منجر شد،

گزارش شده است .با این حال ،گارزا1و همکاران ( )2015بیان

اما سطح بیان  Bcl-2بدون تغییر بود .نتایج تحقیق مذکور

کرد تأثیر تمرینات ورزشی بعد از سکتۀ قلبی بر آپوپتوز

حاکی از آن است که آپوپتوز عضلۀ قلبی در اثر دریافت

سلولهای قلبی هنوز هم بهخوبی مشخص نشده است (.)14

عصارۀ عناب و کاهش بیان  ،Baxبه تأخیر افتاد است (.)11

برای مثال ،لی و همکاران ( )2013گزارش کردند  12هفته

همچنین در مطالعهای توفیقی و همکاران ( )1394به

تمرین هوازی موجب کاهش میزان پروتئین کاسپاز  9عضلۀ

بررسی اثر مکمل یاری رزوراترول و تمرین هوازی بر تغییرات

قلبی در موشهای تمرینکرده در مقایسه با موشهای

بافت قلب در موشهای صحرایی مبتال به انفارکتوس قلبی حاد

تمریننکرده میشود ( .)15همچنین ،پترسون و همکاران

پرداختند .در پژوهش مذکور پس از ایجاد القـای ایسـکمی

( )2008اشاره داشتند  9هفته تمرین هوازی متوسط موجب

قلبـی بـا تزریـق زیرجلدی ایزوپرنالین ،افزایش شاخصهای

کاهش بیان پروتئین سیتوکروم  ، Cکاهش بیان فعالیت کاسپاز

اکسیدانی در قلب مشاهده شد .سپس با گاواژ مکمل یاری

 9و قطعه قطعه شدن  DNAدر میوکارد موشهای چاق

رزوراترول بهعنوان آنتیاکسیدان و  8هفته تمرین هوازی

میشود ( .)16در مقابل تبریزی و همکاران ( )2017اظهار

مشاهده کردند ترکیب رزوراترول و تمرین ورزشی از طریق

کردند  12هفته تمرین روی تردمیل با شدت %75-80
1 . Garza
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 VO2maxموجب افزایش شاخصهای مرتبط با آپوپتوز

تحقیق شامل  36سر رت نر نژاد ویستار با محدودۀ سنی

(کاسپاز  9و سیتوکروم  )Cدر عضلۀ قلبی موشها شد

 2-3ماه و با وزن  180 – 230گرم بود .حیوانات بهصورت

( .)17همچنین سیو ( )2004بررسی تأثیر  8هفته تمرین

گروههای ششتایی که بهصورت تصادفی انتخاب شدند ،در

منظم با شدت پایین ( 5روز در هفته) در عضلۀ قلبی و

داخل قفسهایی از جنس پلیکربنات نگهداری شدند و

اسکلتی موشها پرداخته بود .نتایج افزایش  Bcl-2و

آزادانه به آب و غذا دسترسی داشتند و در محیطی با دمای

 H SP 70 1و کاهش APAF-12و  Baxو همچنین عدم

 22 ± 2درجۀ سانتیگراد و چرخۀ روشنایی و تاریکی

تغییر معنادار کاسپاز  3را نشان داد ( .)18همچنین فرناندز

 12:12ساعت نگهداری شدند .همچنین حیوانات از غذای

( ) 2012به بررسی  10هفته تمرین منظم هوازی شنا در

سالم و استاندارد (پلت)  3استفاده کردند .آزمودنیها پس

موشهای صحرایی نر پرداخته بودند که نتایج این پژوهش

از سازش یکهفتهای با محیط جدید و آشنایی با شیوۀ

حاکی از افزایش  Bcl-2و کاهش  BADو در کل مهار

فعالیت روی نوار گردان به سکتۀ قلبی تجربی مبتال شدند.

آپوپتوز بود (. )19

برای وادار کردن رتها به دویدن ،از شوک الکتریکی به

به هر حال ،با توجه به نقش حساس و کلیدی بافت

میزان  0/5میلیآمپر استفاده شد .شایان ذکر است در

قلبی در سالمت و عملکرد افراد ،این موضوع یکی از

مراحل آغازین تمرین شوک بههمراه ضربۀ دست به نوار

نگرانیها و چالشهای جدی است که میتواند ذهن

گردان انجام گرفت و پس از شرطیسازی اعمال شک

پژوهشگران و افراد جامعه را به خود جلب کند .البته

متوقف شد .در نهایت رتهایی که قادر به سازگاری با

تناقضات موجود ،دسترسی نداشتن به مستندات معتبر،

دویدن نبودند ،از تحقیق خارج شدند.

ضرورت و اهمیت موضوع را دوچندان کرده است.

القـای ایسـکمی قلبـی بـا تزریـق زیرجلدی ایزوپرنالین

همانطورکه گفته شد ،مطالعاتی در راستای تأثیر برخی از

بـه مقدار  85میلیگرم/کیلوگـرم بهصورت محلـول در

گیاهان دارویی که دارای خاصیت آنتیاکسیدانی است و اثر

نرمــال ســالین در دو روز متوالــی بــه فاصلــۀ 24

تعاملی آن با تمرین ورزشی بر روی عوامل مرگ سلولی

ســاعت ،بــه رتها تزریــق شــد تــا سکتۀ قلبی

انجام گرفته است ،اما هیچگونه مطالعهای در زمینۀ تأثیر

تجربــی ایجــاد شود ( .)20بــرای اطمینــان از القــای

مصرف عصارۀ عناب و تمرین تناوبی هوازی بر فرایند

سکتۀ قلبی تجربـی ،بهصورت تصادفی از هر گروه تعدادی

آپوپتوز در شرایط مبتال به سکتۀ قلبی با مدل حیوانی و

از رتهای گروه سکتهای دو روز بعد از  MIبیهوش شدند

کنترل همۀ عوامل اثرگذار یافت نشد .ازاینرو در مطالعۀ

و نمونههای بافت قلب آنها با استفاده از تکنیکهای

حاضر اثر تمرین تناوبی هوازی و مصرف عصارۀ عناب بر

هیستوشیمیایی رنگآمیزی هماتوکسیلین ائوزین بررسی و

عوامل آپوپتوزی بافت قلب ( Bcl-2و کاسپاز )3در رتهای

گروههای واجـد شرایط وارد تحقیــق شدند (شکل .)1

مبتال به سکتۀ قلبی بررسی شد.

رتها به شش گروه کنترل سالم ،کنترل سکته ،شم )تزریق

مواد و روشها

آب مقطر بهجای ایزوپرنالین و گاواژ آب مقطر بهجای عصارۀ

تحقیق حاضر ،مطالعۀ تجربی است ،نمونههای این

عناب) ،کنترل سکته +عصارۀ عناب ،تمرین تناوبی هوازی+

)1 . Heat Shock Protein 70 kilodalton (Hsp70
2 . Apoptotic Protein Acyivating Factor -1 (APAF)1

3 . Pellet
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سکته ،تمرین تناومی هوازی  +سکته  +عصارۀ عناب تقسیم

دقیقه و مدت تمرین از  5دقیقه به 10دقیقه در هر جلسه

شدند.

افزایش خواهد یافت ( .)21پس از اتمام دورۀ سازگاری،

گروههای تمرینی به مدت شش هفته در شرایط تمرین

تمرین تناوبی هوازی  5روز در هفته به مدت  6هفته بر

تناوبی بهصورت دویدن روی نوار گردان قرار گرفتند .در این

روی نوار گردان انجام خواهد گرفت؛ برنامۀ تمرین تناوبی

مدت گروههای کنترل در شرایط محیط استاندارد

هوازی ،به مدت  52دقیقه در روز و شیب نوار گردان صفر

آزمایشگاه (بدون فعالیت) قرار داشتند .گروههای عصارۀ

درجه ،شامل  8دقیقه گرم کردن با سرعت 10متر بر دقیقه

عناب طبق برنامۀ تنظیمی از مکمل عناب استفاده کردند.

(معادل  ،)% 50-45VO2maxو  5تناوب  4دقیقهای با

پروتکل تمرین تناوبی هوازی

شدت  23متر بر دقیقه (معادل ،) %75-70 VO2maxو 5

رتها در یک دورۀ آشناسازی ( 5روزه در هفته) قرار

تناوب  4دقیقهای با شدت  15متر بر دقیقه (معادل

گرفتند ،که با پروتکل و شرایط تمرین آشنا شوند .در این

 ،)%60-55VO2maxو  4دقیقه سرد کردن با شدت 10متر

دوره ،شدت نوار گردان از  5متر بر دقیقه به  10متر بر

بر دقیقه انجام گرفت (.)22

جدول  .1پروتکل تمرین تناوبی هوازی
مرحلۀ
متغیرهای تمرین

آشنایی

هفتۀ اول

هفتۀ دوم

هفتۀ سوم

هفتۀ چهارم

هفتۀ پنجم

هفتۀ ششم

( 5روز در

تمرین

تمرین

تمرین

تمرین

تمرین

تمرین

4× 5

4× 5

4× 5

4× 5

4× 5

هفته)

4× 5

مدت تمرین (دقیقه)

10-5
مدت استراحت

سرعت تمرین (متر بر
دقیقه)(درصد )vo2max
سرعت استراحت (متر بر
دقیقه)
(درصد )vo2max

4× 5

4× 5

4× 5

4× 5

4× 5

4× 5

16-15
55%

16-17
62%

19- 20
70%

22-21
73%

23
75%

23
75%

10-5
10
45%

11
47%

12
49%

13
51%

14
53%

14
53%

برای عصارهگیری عناب ابتدا  50گرم میوۀ خشکشده

شدند ( .)23 ،24عصارۀ عناب ،طی یک دورۀ  6هفتهای با

عناب پودر شد ،سپس در  1000میلیلیتر اتانول  98درصد

دوز مصرفی  400میلیگرم (به ازای هر کیلوگرم از وزن

حل شده و به مدت  24ساعت خیسانده و صاف شد .برای

بدن) روزانه به هر موش ،گاواژ شد .به گروه شم نیز آب

حذف حالل نمونههای صافشده درون صفحههای شیشهای

مقطر گاواژ شد (.)25 ،26

ریخته شد و به مدت یک تا دو روز در آون با دمای 40

مرحلۀ بافتبرداری 24 ،ساعت پس از اتمام  6هفته

درجۀ سانتیگراد قرار گرفت .بعد از تبخیر حالل ،نمونهها

مداخلههای تمرینی همراه با مصرف عصارۀ عناب ،آغاز شد.

در فریزر  -20درجۀ سانتیگراد تا زمان استفاده قرار داده

بدینمنظور ،هر یک از رتها توسط تزریق مادۀ بیهوشی ( ترکیب
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کتامین  70 mg/kgو زایالزین  )27( ) 10 mg/kgبیهوش

آلمان با  CV≤%10و حساسیت  0/01 ng/mlو ng/ml

شدند و بهمنظور استخراج بافت ،نمونههای خون مستقیماً

 0/03به شیوۀ االیزا اندازهگیری شد .از آزمونهای آماری

از قلب حیوان گرفته شد .آنگاه عضلۀ قلب از بطن چپ

شاپیرو-ویلک برای تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها ،و

حیوان برداشته شد؛ در سرم فیزیولوژیک شستوشو داده

تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی برای بررسی

شد؛ سپس بالفاصله با استفاده از ازت مایع منجمد شد و

تفاوت بینگروهی استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها با

برای سنجشهای بعدی به فریزر با دمای  - 80درجۀ

نرمافزار آماری  SPSS24در سطح  α>0/05انجام گرفت.

سانتیگراد انتقال یافت .تمام مراحل بافتبرداری با شرایط
مشابه ،هنگام صبح صورت گرفت.

یافتههای تحقیق

برای استخراج پروتئین از بطن چپ ،بافت قلب توسط

جدول  1میانگین ،انحراف معیار و سطح معناداری

نیتروژن مایع هموژنیزه (پودر) شد .سپس به هر نمونه بافر

شاخصهای اندازهگیری را در مقایسه با گروه سکته نشان

مهارکنندۀ پروتئاز (ساخت شرکت  Sigmaآمریکا) اضافه

میدهد .تزریق زیرجلدی ایزوپرونالین ( )85 mg/kgدر دو

شد و سپس سانتریفیوژ گردید ( 14000دور در دقیقه در

روز متوالی با فاصلۀ  24ساعت موجب ایجاد تغییرات معنادار

دمای  4درجۀ سانتیگراد به مدت  15دقیقه) و مایع رویی

در شاخصهای  Bcl-2و کاسپاز 3در گروه کنترل سکته

جهت تعیین پروتئین های حل شده از طریق آزمایش

نسبت به گروه سالم شده است که نشان از ایجاد سکتۀ

بردفورد انجام گرفت .مقادیر کاسپاز 3و  Bc-l2در بافت قلب

قلبی است و در نتیجه این دوز تزریقی موجب ایجاد آپوپتوز

با استفاده از کیتهای شرکت  ZellBio GmbHساخت

شده است (شکل .)1

سکتهای

سالم

شکل  .1ظهور مناطق سفیدرنگ و بینظم نشاندهندة آسیب آپوپتوزی ناشی از انفارکتوس در بافت قلب

نتایج آزمون تعقیبی توکی با توجه به شکل  1و جدول

 )˂P0/000و گروه شم (00/181±0/06 pg/mlدر مقابل

 1نشان داده است که القای سکته توسط ایزوپرنالین موجب

 )P<0/000 ،0/201±0/112شده است که در گروه عصاره

افزایش چشمگیری در میزان کاسپاز 3در مقایسه با گروه

سکته ( )P<0/962و تناوبی سکته ( )P<0/000تأثیر

سالم (0/482 ±0/1 pg / mlدر مقابل ،0/201±0/112

چشمگیری در کاهش سطح کاسپاز  3نسبت به گروه سکته
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مشاهده نمیشود ،اما در گروه تمرین تناوبی عصاره سکته

چشم گیر عددی شده است.

( )P<0/575اگرچه تفاوت معنادار نیست ،موجب کاهش

نمودار  .1تغییرات میانگین دادهها در شاخص کاسپاز)ng/mg( 3
* :تفاوت معنادار با گروه سکته

 :#تفاوت معنادار با گروه سالم

جدول  .2نتایج آزمونهای تحلیل واریانس یکطرفۀ متغیرهای تحقیق

کنترل سکته

(Bcl2)ng/mg

کاسپاز)ng/mg( 3

گروه
مقایسه

انحراف
معیار±میانگین

اختالف
میانگین

سطح
معناداری

گروه
مقایسه

انحراف
معیار±میانگین

اختالف
میانگین

سطح
معناداری

سالم
شم
عصاره
سکته
تناوبی
سکته
تناوبی
عصاره
سکته

1/76±0/43
1/80±0/16
1/189±0/29

0/891
0/931
-0/311

*0/008
*0/004
0/870

1/528±0/70

-0/651

0/114

0/465±0/05

0/017

1/000

2/00±0/77

1/123

*0/000

سالم
شم
عصاره
سکته
تناوبی
سکته
تناوبی
عصاره
سکته

0/482 ±0/1
0/181±0/06
0/430±0/08

0/281
0/300
0/05

*0/000
0/000
0/962

0/389±0/05

0/092

0/575

*تفاوت معنادار تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی برای تفاوت بین گروهی ()P>0/05

همانطورکه در نمودار  2و جدول  2مشاهده میکنید،

غلظت  Bcl-2در بافتهای قلب موشهای دچار سکته پس

ایزوپرونالین و سکتۀ قلبی موجب کاهش چشمگیری در

از انجام تمرین تناوبی هوازی ( )P<0/114یا مصرف عصارۀ

سطح  Bcl-2نسبت به گروه کنترل ( 0/87±0/02در مقابل

عناب ( )P<0/870افزایش محدودی یافته است و معنادار

 )P<0/000، 1/76±0/43و شم ( 0/87±0/02در مقابل

نیست .با این حال در اثر تعاملی تمرین تناوبی +عصاره

 )P<0/000، 1/80±0/16شده است .عالوهبر این

افزایش چشمگیری نسبت به گروه کنترل مشاهده میشود
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( )P ˂0/021که بیانگر تأثیرگذاری تمرین نسبت به عصاره است.

( .)P<0/000عالوهبر این در مقایسه گروه تناوبی عصاره سکته
با گروه عصاره سکته ،تفاوت معنادار مشاهده میشود

BCL2
&*2

۲.۵۰

1/5

*1/7

*1/8
1/1

۲.۰۰
۱.۵۰

0/8#

۱.۰۰
۰.۵۰

BCL2

۰.۰۰

نمودار  .2تغییرات میانگین دادهها در شاخص )ng/mg( Bcl-2
 :#تفاوت معنادار با گروه سالم

*:تفاوت معنادار با گروه سکته & :تفاوت معنادار با گروه عصاره سکته

بحث

منبع میتوکندری فعال شود ( .)28در حقیقت ،کاسپاز 3

تحقیق حاضر نشان داد القای سکته توسط ایزوپرنالین

یک عملگر پایینتر از کاسپاز  9است ،که خود توسط

موجب افزایش شایان توجهی در میزان کاسپاز 3در گروه

سیتوکروم  Cآزاد شده یا توسط میتوکندری یا کاسپاز 8

سکته نسبت به گروه سالم شد که نشاندهندۀ ایجاد سکته

فعال میشود که از طریق گیرندههای مرگ غشایی فعال

و آپوپتوز است .عالوهبر این در شاخص کاسپاز 3در هیچیک

میشود (.)28

از گروهها تفاوت معناداری با گروه سکته مشاهده نمیشود

اما در شاخص  Bcl-2تمرین تناوبی  +عصارۀ عناب

که با نتایج مطالعات سیو ( )2004که به بررسی تأثیر 8

موجب تغییرات معنادار نسبت به گروه سکته و گروه

هفته تمرین منظم با شدت پایین ( 5روز در هفته) در عضلۀ

عصاره +سکته شده است .اما بین گروه تمرین تناوبی و

قلبی و اسکلتی موشها پرداخت و افزایش  Bcl-2وHSP-

سکته تفاوت معنادار مشاهده نشد که نشان میدهد ترکیب

 70و کاهش  ApaF-1و  Baxو همچنین عدم تغییر

تمرین تناوبی و عصاره میتواند نسبت به تمرین یا عصاره

معنادار کاسپاز  3را نشان داد ،همخوان بود ( .)18خانوادۀ

بهتنهایی مفیدتر باشد .شایان ذکر است محقق هیچگونه

کاسپاز  3شامل بیش از چهارده کاسپاز ( Caspas1تا

تحقیقی مشابهی در زمینۀ تأثیر عصارۀ عناب در بازتوانی

 )Caspas14است .برای تنظیم آپوپتوز و التهاب نیاز به

قلبی و تأثیر آن بر روی اپوپتوز بعد از سکتۀ قلبی و

کاسپازهاست .دادههای ما نشان داد که تولید بیشازحد

همچنین ترکیب آن با تمرین ورزشی پیدا نکرد.

کاسپاز  3پس از سکته موجب افزایش آپوپتوز میشود ،این

غلظت  Bcl-2در بافتهای قلب موشهای دچار سکته پس

میتواند از طریق محرکها با یک غشا (گیرندۀ فعال) یا

از تمرین تناوبی هوازی ( )P ˂0/114یا عصارۀ عناب
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( )P ˂0/870افزایش محدودی یافته و معنادار نیست .با

موشهای سالم موجب کاهش آپوپتوز و سطوح کاسپاز3

این حال در اثر تعاملی تمرین تناوبی+عصاره افزایش

بافت قلب شد ( .)31کویندری3و همکاران ( )2007نشان

چشمگیری نسبت به گروه کنترل سکته مشاهده میشود

دادند که پیشآمادهسازی با فعالیت ورزشی تداومی هوازی

) )P ˂0/000که با نتایج پژوهش لو و همکاران ( )2015در

در محیطهای گرم و سرد موجب کاهش آپوپتوز سلولهای

زمینۀ تأثیر تمرین تناوبی با شدت باال ( ) HIITبر آپوپتوز

قلبی پس از آسیب سکته /خونرسانی مجدد شد (.)32

قلبی و مقایسۀ تمرین تناوبی با شدت باال ( )HIITو تمرین

همچنین ،سیو4و همکاران ( ) 2004گزارش کردند که 8

استقامتی بر نشانههای آپوپتوز و عملکرد قلبی در موشهای

هفته تمرین هوازی دویدن بر روی نوار گردان در موشهای

صحرایی ماده ،همخوانی داشت .در پژوهش مذکور کسر

صحرایی موجب کاهش شاخص آپوپتوزی عضلۀ اسکلتی به

تزریقی بطن چپ و همچنین  PI3Kو  AKTو AMPK

میزان  33درصد و عضلۀ قلبی بطن چپ به میزان  15درصد

و  P38MAPKبهعنوان نشانگران آپوپتوز بررسی شده و

در مقایسه با گروه کنترل بدون تمرین شد .همچنین ،بیان

نتایج حاکی از تأثیر معنادار تمرین تناوبی با شدت باال

ژن پروتئین ضد آپوپتوزی  Bcl-2در عضلۀ اسکلتی و بطن

( ) HIITو تمرین هوازی بر کاهش فرایند آپوپتوز بود (.)29

چپ موشهای گروه تمرین بهترتیب  48و  35درصد بیشتر

همچنین با نتایج پژوهش فرناندز ( ) 2012که به بررسی

از گروه کنترل بود .همچنین ،بیان ژن پروتئین آپوپتوزی

 10هفته تمرین منظم هوازی شنا در موشهای صحرایی

 Baxدر عضلۀ اسکلتی گروه تمرین هوازی به میزان 35

نر پرداخت ،همسو بود .نتایج این پژوهش حاکی از افزایش

درصد کمتر از گروه کنترل بدون تمرین بود .با این حال،

 Bcl-2و کاهش  BADو در کل مهار آپوپتوز بود (.)19

تمرین هوازی تأثیر معناداری بر سطوح بیان ژن پروتئین

ژانگ و همکاران ( )2013در بررسی اثر  14روز تمرین

آپوپتوزی  Baxدر عضلۀ قلبی نداشت .آنها گزارش کردند

استقامتی دویدن بر روی نوار گردان در موشهای مبتال به

که محتوی پروتئین و  mRNAعامل ضدآپوپتوزی Bcl-2

سکتۀ مغزی گزارش کردند که این پروتکل تمرینی موجب

همبستگی مثبتی با محتوی پروتئین  HSP-70و سطوح

کاهش معنادار تعداد سلولهای آپوپتوزی ،مهار بیان

آنزیم منگنز سوپراکسید دسموتاز ( )Mn-SODدارد (.)18

کاسپاز 3-و افزایش قابل توجه بیان  Bcl-2شد ( .)30لی

1

ابوطالب 5و همکاران ( )2015گزارش کردند که انجام

و همکاران ( )2013نیز گزارش کردند که میزان آپوپتوز

تمرین ورزشی هوازی پیش از القای سکتۀ مغزی موجب

سلولهای قلبی ،سطوح پروتئین پیش آپوپتوزی ،Bax

کاهش تعداد سلولهای آپوپتوزی ،کاهش نسبت

نسبت  ،Bax/Bcl-2فعالیت کاسپاز 9-و کاسپاز 3-پس از

 Bax/Bcl-2و نیز کاهش تعداد سلولهای کاسپاز 3-فعال

 12هفته تمرین هوازی دویدن بر روی نوار گردان در

در ناحیۀ  CA3هیپوکمپ رتهای مبتال به سکتۀی مغزی

نمونههای حیوانی (موش) کاهش و سطوح پروتئین ضد

شد ( )33که در تمام موارد مذکور با نتایج تحقیق ما کامالً

آپوپتوزی  Bcl-2افزایش یافت ( .)15حسن 2و همکاران

همخوان است .طیبی و همکاران ( )2014در تحقیقی اثر

( )2013گزارش کردند که  6هفته تمرین ورزشی در

مصرف کوتاهمدت محلول خوراکی عناب را قبل از یک

1 . Lee

2 . Hassan
3 . Quindry
4 . Siu
5 . Aboutaleb

86

نشریۀ پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار 1398

جلسه ورزش مقاومتی دایرهای بر آپوپتوز نوتروفیل انسانی

) (Hypoxiaبسیار باالست ( .)38همچنین ،بهنظر میرسد

بررسی کردند که نشان دادند ارتقای ظرفیت آنتیاکسیدانی

که فعالیت ورزشی موجب افزایش  10تا  20برابری مصرف

نوتروفیل بر اثر مصرف عناب پس از تمرین مقاومتی بهوجود

اکسیژن در بدن و تقویت تولید رادیکالهای آزاد در

میآید ( .)34نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق ما که نشان

بافتهای مختلف از جمله قلب میشود ( .)39از طرفی عدم

داد عناب بهعنوان داروی گیاهی آنتیاکسیدانی موجب

تحمل فعالیت ورزشی و کاهش برداشت اکسیژن از

کاهش آپوپتوز میشود ،همخوان است.

ویژگیهای ثابتشدۀ بیماران پس از سکتۀ قلبی است (.)44

تشکیل گونه های فعال اکسیژن میتوکندریایی از جمله

بهنظر میرسد  6هفته تمرین تناوبی هوازی و

عوامل کلیدی در مرگ نکروزی و آپوپتوزی سلولهای قلبی

مصرف عصارۀ عناب بهعنوان عامل آنتیاکسیدانی عملکرد

پس از آسیب ایسکمی -ریپرفیوژن است .شواهد متعددی

میتوکندیها را بهبود بخشیده و این عامل موجب افزایش

نشان میدهند تمرین ورزشی تناوبی هوازی موجب افزایش

مقادیر  Bcl-2بهعنوان مهمترین عامل مهاری آپوپتوز شده

اجزای مختلف سیستم تامپونی در قلب میشود .برای مثال،

باشد .از طرفی احتماالً گونههای فعال اکسیژن ()ROS

میردار و همکاران ( )2014گزارش کردند که تمرینات

ایجادشده در اثر تمرین تناوبی عامل عدم معنادار شدن

شنای استقامتی با شدت زیربیشینه آپوپتوز را مهار میکنند

گروه تمرین در هر دو شاخص شده است .احتماالً در اثر

یا از طریق راهاندازی مکانیسمهای جبرانی موجب کاهش

تمرین و مصرف عصارۀ عناب ،مسیرهای آپوپتوزی داخلی،

آن میشوند ( .)35همچنین ،مشخص شده است که تمرین

مولکولهای سیگنالی پیشآپوپتوزی (مانند پروتئینهای

تناوبی هوازی موجب افزایش سطوح آنزیمهای سوپراکسید

پیش آپوپتوزی خانوادۀ  Bcl-2مانند  Bakو  )Baxبه

دسموتاز 1-و  )SOD-1,2( 2در فضای بینغشایی و

میتوکندری منتقل شده و موجب القای یک سری منافذ

ماتریکس میتوکندری میشود .این آنزیمها بهعنوان اولین

نفوذپذیر موقت در غشای خارجی میتوکندری شدهاند که

خط دفاعی در مقابل رادیکالهای سوپراکسید در سلولها

رهایش سیتوکروم  Cرا مهار و به کاهش فعالیت کاسپاز9

شناخته شدهاند که از طریق ایجاد جهش در رادیکالهای

منجر شدهاند .سیتوکروم Cعالوهبر اینکه بازیگر اصلی

سوپراکسید آنها را به گونههای غیررادیکالی هیدروژن

فرایند فعال ساختن آبشار کاسپازهای میتوکندریایی است،

پراکسید ( ) H2O2تبدیل میکنند ( .)36سکتۀ قلبی ناشی

با فسفولیپید اختصاصی میتوکندری یعنی کاردیولیپین

از ایزوپرنالین بهصورت انسداد دائمی نیست ،بلکه بهصورت

تعامل دارد .نتیجۀ این واکنش تشکیل کمپلکس

ایسکمی -برقراری مجدد جریان خون است .نشان داده شده

کاردیولیپین -سیتوکروم Cاست که این کمپلکس در حضور

است که برقراری مجدد جریان خون پس از ایسکمی موقت

پراکسیدهیدروژن ،اکسیداسیون کاردیولیپین را کاتالیز

موجب افزایش تولید گونههای فعال اکسیژن ،افزایش

میکند .تجمع محصوالت این اکسیداسیون در میتوکندری

نفوذپذیری میتوکندریها و مرگ سلولهای قلبی میشود

به آزاد شدن عوامل پیشآپوپتوزی به درون سیتوسل منجر

(.)37

میشود (.)40 ،41

عالوهبر این ،تحقیقات نشان دادهاند که ظرفیت ترشح

برخی از محدودیتهای پژوهش مذکور شامل کمبود

کاتکوالمینها در پاسخ به محرکهایی مانند فعالیت

امکاناتی مانند دستگاه اکوکاردیوگرافی مخصوص رتها،

ورزشی ،هیپوگلیسمی ) (Hypoglycemiaو هیپوکسی

بررسی تفاوتهای اولیۀ حیوانات از نظر عملکرد قلب و
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 و تأثیرگذار با-یک آنتیاکسیدان قوی-عناب بهعنوان

 عالوهبر این عدم امکان کنترل تأثیر،همچنین بافت قلب بود

 میتواند موجب مهار، بافت قلبBcl-2 افزایش معنادار

ناشی از استرس شوک الکتریکی در جلسات اولیۀ تمرین و

 و کاهش آسیب بافت،آپوپتوز سلولهای قلبی پس از سکته

.عدم امکان کنترل تأثیر ناشی از استرس گاواژ است

.قلبی شود
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