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خالصه
مقدمه
افزایش بیان  Mafaبا افزایش ترشح انسولین از سلولهای بتای پانكراس و پیامد آن بهبود در نیمرخ
گلیسمیک در بیماران دیابتي نوع دو است .این مطالعه با هدف تعیین اثر  12هفته تمرین مقاومتي بر
بیان ژن  Mafaدر بافت پانكراس ،گلوکز ،انسولین در رتهای دیابتي نوع  2انجام گرفت.
روش کار
جامعه آماری را همه رتهای نر ویستار انستیتو پاستور ایران تشكیل ميدهند که از بین آنها  14سر
رت نر  10هفته ای در دامنه وزن  220 ± 20گرم انتخاب شدند و توسط تزریق درون صفاقي نیكوتین
آمید  STZ +دیابتي نوع  2شدند .سپس به شیوه تصادفي به گروههای مقاومتي ( 12هفته 5 ،جلسه در
هفته )n = 7 ،و کنترل ( ) n = 7تقسیم شدند .سطوح ناشتایي گلوکز ،انسولین سرم و بیان ژن Mafa
در سلولهای بتای پانكراس دو گروه بعد از آخرین جلسه تمریني اندازه گیری و توسط آزمون تي
مستقل بین دو گروه مقایسه شدند.
نتایج
تمرین مقاومتي به کاهش معني دار گلوکز ناشتا و افزایش معنادار سطوح انسولین سرم در مقایسه با
گروه کنترل منجرشد .تمرینات مقاومتي همچنین به افزایش بیان  Mafaدر بافت پانكراس منجر
شد(.)p > 0/0001
نتیجه گیری
احتماال افزایش سطوح انسولین سرم در پاسخ به تمرینات مقاومتي در رتهای دیابتي نوع  2را
ميتوان به افزایش بیان  Mafaدر بافت پانكراس نسبت داد.
کلمات کلیدی
دیابت نوع  ،2بیان  ، Mafaانسولین سرم ،تمرین مقاومتي
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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بر پایه این شواهد به نظر ميرسد ،افزایش بیان  Mafaبا

مطالعات اخیر آشكار نموده اند که عالوه بر کاهش

افزایش ترشح انسولین از سلولهای بتای پانكراس و پیامد آن

حساسیت انسولین ،آسیب عملكرد سلولهای بتای پانكراس نیز

بهبود در نیمرخ گلیسمیک در بیماران دیابتي نوع دو است .اما

دارای نقش کلیدی در پاتوژنز دیابت نوع  2است( .)1جدا از

تاکنون مطالعهای که پاسخ تغییر در بیان این فاکتور رونویسي به

نقش موثر اختالل در میانجيهای التهابي و متابولیكي در بروز

محرکهای داخلي و خارجي نظیر تمرینات ورزشي را در

دیابت ،اثرات بالقوه وراثت و ژنتیک در بروز بیماریهای

بیماران دیابتي نوع دو دنبال نماید به چشم نميخورد .در این

متابولیكي را نباید نادیده گرفت .بطوریكه در دو دهه اخیر ،نقش

میان ،اگرچه برخي مطالعات اثر تمرینات ورزشي مختلف را بر

موثر سطوح پروتئین و بیان مولفههای ژنتیكي در سنتز و ترشح

بیان برخي ژنهای موثر در دیابت نوع دو نظیر TCF7L2,

انسولین از سلولهای بتای پانكراس بارها گزارش شده

 AKT1, GLP-1و  MTNR1Bگزارش نمودهاند .اما

است(.)2،3مطالعات پیوستگي ژني آشكار نموده اند که تغییر در

تاکنون پاسخ سطوح پروتئین یا بیان  Mafaدر رتهای دیابتي

سطوح رونویسي این مولفه ها ،مستقیما یا در تعامل با یكدیگر

نوع  2به تمرینات مقاومتي به چشم نميخورد .در این زمینه،

مسیرهای سیگنالینگ منتهي به سنتز انسولین را متاثر ميکنند.

چنانچه بخواهیم به تغییرات در سطوح پروتئین یا بیان سایر

مطالعات بالیني اشكار نموده اند که برخي از این ژن ها

مولفههای هورموني یا ژنتیكي اشاره نماییم در یک مطالعه

درحالیكه وزن بدن یا چاقي را متاثر نميکنند اما عملكرد

اخیر( ،)Herrera, 2016ترکیب رژیم غذایي و تمرین

سلولهای بتا و ترشح انسولین را به شدت دستخوش تغییر

ورزشي به کاهش بیان FoxOدر بافت چربي منجر شد(.)10

ميکنند( .)3،4در این میان ،مطالعات ژنتیكي  Mafaرا به عنوان

همچنین مشخص شده است که  8هفته دویدن روی تریدمیل به

یكي از ژنهای موثر در فرآیند رونویسي انسولین معرفي نموده

افزایش فعالیت مسیرهای رشد و بقائ سلولي در جزایر

اند(.)5

پانكراس( ،)11افزایش فعالیت آنزیم آناپلروتیک( )12منجر

تنظیم بیان  Mafaنقش مهميرا در فرایند سنتز و ترشح

ميشود .این یافته ها در حالي گزارش ميشود که تاکنون مطالعه

انسولین از سلولهای بتا بازی ميکند .مطالعات پیوستگي ژني به

ای که اثر مستقیم تمرینات مقاومتي را بر بیان  Mafaدر بافت

کاهش بیان بیان  Mafaدر موشهای دیابتي اشاره نموده اند که

پانكراس که از اهمیت باالیي در سنتز و ترشح انسولین برخوردار

بواسطه تاثیر بر سطوح پروتئین یا بیان  FoxOنقش مهميرا در

است به چشم نميخورد .از این رو ،بر پایه این محدودیت ،در

شیوع دیابت بازی ميکند .برخي مطالعات نیز کاهش همزمان

مطالعه حاضر اثر یک دوره تمرینات مقاومتي بر بیان  Mafaدر

سطوح آنها را در حضور دیابت گزارش نموده اند(Mafa.)5

بافت پانكراس همچنین سطوح انسولین سرم در رتهای دیابتي

یک فاکتور رونویسي ژن انسولین دو است که در شروع فرایند

نوع  2بررسي شد.

انتقال ثانویه در سلول بتا بیان ميشود .شروع بیان  Mafaبا

روش کار

افزایش جذب گلوکز در سلولهای بتا همزمان است که به نقش

در مطالعه تجربي حاضر ،جامعه آماری را کلیه رتهای نر ویستار

آن در پاسخ به تغییر غلظتهای گلوکز جهت ترشح انسولین

حیوان خانه انستیتو پاستور تشكیل داده اند که از بین آنها  14سر رت

اشاره دارد( Mafa .)6،7رونویسي انسولین و دیگر ژنهای
حساس به گلوکز را در سلولهای بتای پانكراس تنظیم وکنترل
ميکند(.)8،9

 10هفته ای با وزن  220±20گرم خریداری شدند .در ادامه رتهای
مورد مطالعه که همگي از ویژگيهای فیزیكي و سني مشابهي
برخوردارند توسط تزریق درون صفاقي نیكوتین آمید و
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استرپتوزوتوسین )STZ( 1دیابتي نوع  2شدند و در ادامه به شیوه

دقیقه و فواصل استراحتي بین تكرارها در هر دوره  45ثانیه بود

تصادفي به گروه دیابتي مقاومتي و کنترل تقسیم شدند .رت ها در

(جدول .) 1اعمال مقاومت به صورت بستن وزنه به دم موش ها معادل

آزمایشگاه حیوانات در شرایط کنترل شده نور ( 12ساعت روشنایي و

درصدهای متفاوتي از وزن بدن در طول دوره تمریني است(.)14

 12ساعت تاریكي ،شروع روشنایي  6عصر و شروع خاموشي 6

گروه کنترل نیز عبارت از  7سر رت نر ویستار که مشابه با گروه

صبح) ،دما ( 22±3سانتي گراد) ،و رطوبت (میانگین  30درصد )

مقاومتي دیابتي شده اند در هیچ برنامه تمریني شرکت نداشته اند و

نگهداری شدند .در سرتاسر دوره تحقیق ،رت ها توسط یک نفر

همزمان با گروه تمرین کرده تشریح شدند .همه رت ها  48ساعت پس

جابجا ميگردید .همهی رت ها به مدت  2هفته با شرایط زندگي در

از آخرین جلسه تمریني تشریح شدند.

حیوان خانه و نحوه دویدن روی نوارگردان آشنا شدند.در تحقیق

جدول -1پروتكل برنامه تمریني

حاضر ،تمام اعمال انجام شده حیوانات مطابق دستورالعمل کمیته
اخالق کار با حیوانات آزمایشگاهي مورد تایید پژوهشگاه تربیت بدني

و علوم ورزشي با کد اخالق IR.SSRI.REC.1398.646
صورت گرفت.
القای دیابت نوع :2دیابت نوع  2به شیوه تزریق درون صفاقي
نیكوتین آمید و  STZالقاء شد .بطوریكه پس از یک شب ناشتایي(12
ساعت) ،جهت القای دیابت نوع  2از تزریق نیكوتین آمید و
استرپتوزوتوسین استفاده شد .ابتدا محلول نیكوتین آمید با دوز 110
میليگرم بر هر کیلوگرم وزن موش ،به صورت صفاقي تزریق شده،
پس از  15دقیقه محلول تازه تهیه شده  STZدر بافر سیترات با
 PH=4/5نیز به صورت داخل صفاقي با دوز  60میليگرم بر کیلوگرم
تزریق شد .گروه کنترل سالم فقط بافر سیترات با همان حجم دریافت
نمودند( .)13یک هفته پس از القای دیابت ،گلوکز خون ناشتا
اندازهگیری و قند خون بین  150تا  400میليگرم بر دسيلیتر به عنوان
معیاری برای اطمینان از ابتالی موشها به دیابت نوع 2در نظر گرفته
شد(.)13
پروتکل تمرینی :گروه مقاومتي عبارتند از  7سر رت نر ویستار
 10هفتهای که پس از  2هفته آشنایي با محیط آزمایشگاه از طریق
تزریق نیكوتین آمید و  STZدیابتي شده و از ابتدای هفته چهاردهم در
یک دوره تمرینات مقاومتي شرکت نمودند .طوریكه برنامه تمریني به
مدت  12هفته به تعداد  5جلسه در هفته در قالب  3دوره با  6تكرار در
هر دوره انجام گرفت شرکت نمودند .فواصل استراحتي بین دوره ها 3
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آنالیزهای آزمایشگاهی :رتهای مورد مطالعه در هر گروه

غوطه ور گردید .غلظت گلوکز به روش گلوکز اکسیداز و با استفاده

پس از یک شب ناشتایي بواسطه تزریق داخل صفاقي مخلوط کتامین

از کیت گلوکز شرکت پارس آزمون-تهران اندازه گیری شد .انسولین

 -زایلوزین بیهوش شدند و نمونه خون بطور مستقیم از قلب حیوان

سرم به روش الیزا و مطابق با استانداردهای کیت تجاری

گرفته شد .در ادامه بافت پانكراس رت ها نمونه برداری شده و پس از

( )Demeditec Diagnostic insulin ELIZAساخت کشور

شستشو در سرم فیزیولوژیک در میكروتیوبهای  1/8حاوی مایع

آلمان اندازه گیری شد.

 RNAlaterTMبا نسبت  20درصد جهت انجام آزمایشهای ژنتیک
استخراج  RNAبا استفاده از کیت تجاری RNeasy mini kit

سانتي گراد منتقل گردید ..محصول تولید شده بالفاصله در دمای

شرکت  QIAGENانجام گرفت .انسجام و کامل بودن  RNAبوسیله

 -Cº20نگهداری شد.قبل از ارزیابي نهایي بیان ژن طبق دستورالعمل

استفاده از الكتروفورز  ،ژل آگاروز (سینا ژن ،ایران) و مشاهده باند

تكنیک ،Real-Time PCRمیزان کارایي ژن مرجع و ژن هدف

 RNAبین دو باند  s18و  s28زیر نور  U.Vبررسي شد .برای تعیین

بررسي شد که میزان کارایي برای این ژن هادر باالترین میزان خود

کیفیت و غلظت  RNAاز دستگاه نانودراپ استفاده شد که نسبت

یعني یک بود .تعیین  Mafa mRNAتوسط RT-Real time PCR

جذبي  260/280نانومتر برای تمام نمونه ها بین  1/6تا  1/8بود ،تمام

بوسیله سیستم روتورژن  6000با استفاده از کیت تک مرحله ای One

مراحل کار زیر هود المینار (ژال تجهیز ،ایران) که از قبل آماده شده

 Step SYBR TAKARAاز شرکت تاکارا مطابق با دستور العمل

بود (استریل شده با الكل  75درصد و نور  )UVانجام گرفت .در

شرکت استفاده گردید .از  RNA Polymrasellبه عنوان ژن کنترل

نهایت  RNAبدست آمده ،جهت ساخت  cDNAبه فریزر  -20درجه

استفاده گردید .الگوی توالي پرایمرها در جدول  2بیان شده اند.

جدول -2الگوی پرایمرهای مورد استفاده در پژوهش
Tm

Product
size

Primer sequence

Genes

Gene Bank

NM_001191052.1

60

159 bp

For: GGCACATTCTGGAGAGCGAG
Rev: TGTACAGGTCCCGCTCCTTG

Mafa

XM_008759265.1

60

164 bp

آنالیز آماری :کلیه بررسيهای آماری با استفاده از نرم
افزار SPSS/Win

نسخه  22انجام گرفت .از آزمون

شاپیروویلک جهت اطمینان از توزیع نرمال داده ها استفاده
گردید .برای اندازه گیری و مقایسه وزن بدن بین گروه های
مورد مطالعه در شرایط قبل و پس از مداخله تمریني از آزمون
تي مستقل استفاده شد .همچنین از آزمون تي همبسته برای تعیین
تغییرات درون گروهي (مقایسه پیش و پس آزمون در هر گروه)
استفاده شد .همچنین برای مقایسه متغیرهای وابسته (گلوکز،
انسولین سرم و  )Mafaبین گروه های مورد مطالعه از آزمون

For: ACTTTGATGACGTGGAGGAGGAC
Rev: GTTGGCCTGCGGTCGTTC

RNA
PolymraseΙΙ

تي مستقل استفاده شد .تغییرات کمتر از  5درصد معني دار در
نظر گرفته شد.
نتایج
الگوی تغییرات وزن بدن در شرایط قبل و بعد از
مداخلههای ورزشي در گروه مورد مطالعه(بر پایه یافته های
حاصل از آزمون تي همبسته) در جدول  3ارائه شده اند
بطوریكه در هر  2گروه وزن رتها در پایان مطالعه نسبت به
پیش آزمون به میزان معنيداری افزایش

یافت(> 0/0001

 .)pبا این وجود ،بر پایه یافتههای حاصل از آزمون تي مستقل،
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تفاوت معني داری در وزن بدن بین گروهها در پایان مطالعه

مشاهده نشد(.)p=0/256

جدول -3تغییرات وزن بدن (گرم) در شرایط قبل و بعد از مداخله تمریني در گروههای مورد مطالعه
گروه

قبل از مداخله

بعد از مداخله

Sig

کنترل

220 ± 3/34

254 ± 5/96

*> 0/0001

مقاومتي

225 ± 2/61

241 ± 2/24

*> 0/0001

اثر تمرینات مقاومتي بر بیان  Mafaدر بافت پانكراس هدف
اصلي مطالعه حاضر است .بر پایه یافتههای آزمون تي مستقل،

پانكراس گروه مقاومتي نسبت به گروه کنترل منجر
شد(جدول.)4

تمرین مقاومتي به افزایش معنيدار بیان نسبي  Mafaدر بافت
جدول  -4بیان نسبي  Mafaدر گروه های مقاومتي و کنترل
گروه کنترل

متغیر
بیان نسبي Mafa

1

گروه مقاومتي
3/98 ± 1/22

Sig
*> 0/0001

تمرین مقاومتي به افزایش معني دار انسولین سرم در گروه
مقاومتي نسبت به گروه کنترل منجر شد(جدول  .)5از طرفي،
سطوح گلوکز ناشتا در پاسخ به تمرینات مقاومتي در مقایسه با
گروه کنترل کاهش معني داری پیدا نمود(جدول .)5
جدول  -5سطوح گلوکز و انسولین سرم در گروه های مقاومتي و کنترل
متغیر

گروه کنترل

گروه مقاومتي

Sig

انسولین ()µIU/ml

4/06 ± 0/21

6/06 ± 0/80

*> 0/0001

گلوکز ()mg/dL

294 ± 11

213 ± 18

*> 0/0001

بحث

اگرچه مطالعات روی  Mafaمحدودند اما پاسخ برخي ژنهای

افزایش بیان  Mafaدر بافت پانكراس به عنوان یكي از

دیگر به ورزش توسط دیگر محققان گزارش شده است.

ژنهای موثر بر سنتز انسولین از سلولهای بتای پانكراس در

بطوریكه ایزدی و همكاران( )2016کاهش معني دار بیان

پاسخ به تمرینات مقاومتي یافته اصلي مطالعه حاضر است .به

 TCF7L2در بافت پانكراس را در پاسخ به تمرینات مقاومتي

عبارتي 12 ،هفته تمرین مقاومتي به تعداد  5جلسه در هفته به

گزارش نموده اند( .)14با این وجود ،عدم تغییر بیان TCF7L2

افزایش معني دار بیان  Mafaدر سلولهای بتای پانكراس در

به تمرینات هوازی در مطالعه ای دیگر توسط این محققان

رتهای دیابتي نوع  2منجر شد که با افزایش سطوح انسولین

گزارش شده است( .)15رمضاني و همكاران( )2017و رشیدی

سرم در مقایسه با گروه کنترل که در برنامه تمریني شرکت

و همكاران( )2016نیز کاهش  GLP-1و MTNR1Bرا در

نداشتند همراه بود .الزم به یاد آوری در پانكراس ،ژن Mafa

بافت پانكراس در پاسخ به تمرینات هوازی گزارش نموده

تنها در سلولهای بتا بیان ميشود( .)9،6در زمینه اثر تمرینات

اند( .)17،16صرف نظر از نوع متد تمریني و نوع ژن مورد نظر،

ورزشي بر مولفههای ژنتیكي موثر بر سننتز انسولین در پانكراس

این مطالعات اغلب از اثرات سودمند تمرینات ورزشي در
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دیابتيهای نوع  2حمایت ميکنند .به عبارتي ،این مطالعات به

کاهش سطوح گلوکز خون در کنار افزایش انسولین سرم از

نوعي از این فرضیه که تمرینات ورزشي از طریق فرایند

دیگر یافتههای مطالعه حاضر است .این در حالي است که برخي

هایپرپالزی(افزایش تعداد سلول ها) به افزایش عملكرد

مطالعات به یافتههای همسو و برخي دیگر به یافته هایي ناهمسو با

سلولهای بتا در سنتز و ترشح انسولین کمک ميکنند()18

یافته ها ما اشاره نموده اند .بطوریكه در تناقض با یافتههای مطالعه

حمایت ميکنند.

حاضر ،در مطالعه ای 6 ،هفته تمرین ورزشي با شدت  60تا 80

افزایش بیان  Mafaدر مطالعه حاضر در حالي گزارش

درصد  VO2maxبه تغییر معني داری در گلوکز منجر

ميشود که مطالعات متعددی به کاهش بیان آن در حضور

نشد( .)26در مطالعه مالتایس و همكاران( )2016نیز  4ماه تمرین

دیابت نوع  2اشاره نموده اند( .)5این مطالعات به این نكته اشاره

مقاومتي به تغییری در سطوح گلوکز و انسولین در  26مرد

نموده اند که  Mafaدر کنار برخي از ژنهای دیگر به شدت

سالمند دارای اضافه وزن منجر نشد اگرچه توده چربي بدن به

مسیرهای سیگنالینگ منتهي به سنتز و ترشح انسولین را متاثر

میزان معني داری کاهش یافت( .)27از طرفي ،همسو با مطالعه

ميکنند .بطوریكه هایپرگلیسیميطوالني مدت موشهای

حاضر ،در مطالعه شو و همكاران( 12 ،)2004هفته تمرین هوازی

آزمایشگاه به کاهش بیان  Mafaو یگر مولفههای ژنتیكي نظیر

در ترکیب با رژیم غذایي به کاهش معني دار گلوکز همراه با

 PDX1همراه با اختالل عملكرد سلولهای بتا و پیامد آن کاهش

افزایش آدیپونكتین در زنان چاق غیر دیابتي منجر شد(.)28

سنتز انسولین از این سلول ها همراه بوده است( .)19به عبارتي،

نتیجه گیری

افزایش بیان  Mafaدر پاسخ به افزایش ورود گلوکز توسط
 GLUT2به عنوان ژن ناقل گلوکز به درون سلولهای بتا به
عنوان نوعي محرک قوی جهت افزایش بیان انسولین معرفي
شده است( .)21،20موشهای فاقد  Mafaقادر به ادامه زندگي
هستند اما عدم فعالیت  Mafaبه تداوم و افزایش شدت دیابت
در نتیجه کاهش ترشح انسولین از سلولهای بتای پانكراس منجر
ميشود( .)23،22افزایش استرس اکسیداتیو ها در پانكراس به
کاهش اتصال  Mafaبه ژن انسولین منجر ميشود که به نوبه
خود به نقص بیان ژن انسولین و سنتز و ترشح آن از سلولهای
بتای پانكراس منجر ميشود( .)25،24از طرفي ،افزایش تولید

یافتههای مطالعه حاضر با این استدالل که افزایش بیان
 Mafaافزایش سنتز و ترشح انسولین از سلولهای بتا را به دنبال
دارد کاهش سطوح گلوکز ناشتای رتهای دیابتي در مطالعه
حاضر را ميتوان به نوعي به افزایش بیان  Mafaنسبت داد .البته
این کاهش را تنها نميتوان به افزایش بیان  Mafaنسبت داد
چراکه مولفههای هورموني ،متابولیكي و ژنتیكي متعددی
تغییرات سطوح گلوکز خون در پاسخ به تمرینات ورزشي را
متاثر ميکنند .از این رو ،اجرای مطالعات سلولي مولكولي بیشتر
جهت درک مكانیسمهای عهده دار اثر تمرینات ورزشي بر
فرآیندهای منتهي به سنتز و ترشح انسولین از پانكراس گوشزد

 Mafaتحت غلظتهای باالی گلوکز ميتواند رونویسي ژن

ميشود.

کاهش بیان آن احتماال به سرعت به مهار رونویسي انسولین منجر

تشکر و قدردانی

انسولین وابسته به گلوکز را تنظیم کند درحالیكه کاهش تولید یا
ميشود .این نتایج به این نكته اشاره ميکند که فرایند رونویسي
انسولین نیازمند تنظیم مثبت یا افزایش بیان  Mafaدر سلولهای
بتا است(.)22

مقالــه حاضــر بخــشي از پایــان نامــه دوره کارشناسي ارشد
مصوب دانشگاه آزاد اسالميواحد قائمشهر ميباشـد که
نویسندگان از حمایتهای آنان تشكر مينمایند.
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Abstract
Introduction: Increased Mafa expression with increased insulin

secretion from pancreatic beta cells and consequent improvement in
glycemic profile in type 2 diabetic patients. This study aimed to
determine the effect of resistance on Mafa expression in pancreas
tissue, glucose and insulin in type 2 diabetes rats.
Materials and Methods: The statistical population consisted of all male
Wistar rats of the pastor inistitue of Iran, among which 14 were male
rat 10 weeks old weighting 220 ± 20 g. Type 2 diabetes induced by
Intraperitoneal injection of nicotinamid + STZ. Then rats divided
randomly into resistance (6 weeks, 5 times/weekly, n=7) and control
(n=7) groups. Fasting glucose, serum insulin and Mafa expression in
Pancreas tissue of both groups were measured after lasted exercise
and compared bet ween 2 groups by independent T test.
Results: Resistance training significantly reduced fasting glucose and
significantly increased serum insulin levels compared with the
control group. Resistance training also increased Mafa expression in
pancreatic tissue( p>0/0001).
Conclusion: Based on these data, increased serum insulin in response to
resistance training in T2D rats may be attributed with increased Mafa
expression in pancreas tissue.
Key words: Type 2 diabetes, Mafa expression, serum Insulin,
Resistance training.
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