مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

www.mums.ac.ir
Medical Journal of Mashhad
University of Medical Sciences
Vol. 63, No.4, P: 2529-2540
Sep-Nov 2020

سال ،63شماره4
مهر -آبان ،99صفحه 2529-2540

مقاله اصلی

تاثیر تمرین هوازی شدید بر بیان ژن  ICAM-1, VCAM-1, RAGEدر
بافت قلب رتهای چاق دیابتی نوع دو
تاریخ دریافت -99/06/08 :تاریخ پذیرش99/09/ 01 :
افسریهای1

محمد رضا باقری
دکتر عبدالعلی بنائی
دکتر سجاد ارشدی3
دکتر شهرام سهیلی4

فر*2

چکیده
مقدمه :بیان مولكولهای چسبان در بافت قلب ،به عنوان شاخص مهم برآورد خطر گرفتگي عروق
کرونر به شمار ميرود .از آن جا که فعالیت ورزشي در کاهش عالئم بیماریهای قلبي موثر است ،هدف
از پژوهش حاضر بررسي تاثیر تمرین هوازی شدید بر بیان ژن  ICAM-1, VCAM-1, RAGEدر
بافت قلب رتهای چاق دیابتي نوع دو بود.
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نتایج :نتایج نشان داد تمرین هوازی شدید بر بیان ژن  ICAM-1و  VCAM-1تأثیر معناداری
دارد( .)p=0/001با این حال بر بیان ژن  RAGEتاثیر معناداری نداشت(.)p=0/34
نتیجه گیری :با توجه به کاهش معنادار در بیان ژن  ICAM-1و  VCAM-1در بافت قلب رتهای
دیابتي نوع دو در اثر تمرین هوازی شدید ،به نظر ميرسد تمرین هوازی در شرایط دیابت یک روش تاثیر
گذار بر کاهش فعالیت آبشار سیگنالینگي مسیرهای پاتوژنز در قلب رتهای دیابتي نوع دو ميباشد.
کلمات کلیدی :تمرین هوازی شدید ،بیان ژن  ،RAGEبیان ژن  ،ICAM-1بیان ژن،VCAM-1
دیابت نوع دو
پي نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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مقدمه

تحریک سلولهای اندوتلیال توسط سایتوکین ها ،بر روی عروق

دیابت نوع  2اختالل متابولیكي مزمن است که با افزایش گلوکز

کوچک و بزرگ ظاهر ميگردد و موجب چسبیدن لنفوسیت ها،

خون و مقاومت به انسولین همراه است( .)1بیماری دیابت ميتواند

مونوسیت ها ،ائوزینوفیل ها و بازوفیل ها در اندوتلیوم عروق خوني

در نتیجه ی بروز اختالل ژنتیكي در پروتئینهای گیرنده انسولیني،

ميگردد( .)8اتصال مونوسیت ها به اندوتلیوم از طریق مولكولهای

لیپوتوکسیسیتي ،التهاب ،هایپرگلیسمي ،اختالل میتوکندریایي،

چسبان عروقي و مولكولهای چسبان سلولي و حرکت آن به عمق

افزایش رادیكالهای آزاد ،استرس شبكه سارکوپالسمیک و یا

اندوتلیال و تسریع روند تشكیل سلولهای کفي شكل ،اولین

چاقي به وجود ميآید( .)2اینكه در میان عوامل موثر در بروز دیابت

نشانگرها در آتروژنز بوده و به همین علت مورد توجه خاص قرار

نوع دو ،چاقي از بیشترین اهمیت برخوردار است اخیرا یا توسط

گرفته اند و بسیاری از پژوهشگران افزایش سطح فرمهای محلول

بسیاری از مطالعات پیشین حمایت شده است( .)3یكي از عوارض

مولكولهای اتصالي را با افزایش خطر انفارکتوس هم در افراد سالم

بیماری دیابت ،کاردیومیوپاتي دیابتي ( )DCMاست که از جمله

و هم در بیماران قلبي مرتبط ميدانند(.)9

دالیل اصلي مرگ و میر در بیماران مبتال به دیابت محسوب

با افزایش قند خون ،گلوکز به صورت غیر آنزیميبا گروه آمین

ميشود( DCM .)4باعث ایجاد تغییرات غیر طبیعي در ساختار و

در پروتئین ها واکنش نشان داده و در نهایت ساختار پیچیدهای به نام

عملكرد قلب ميشود که این تغییرات مستقل از فشار خون ،بیماری

محصول نهایي گلیكاسیون پیشرفته ( )AGEsبه وجود

شریان کرونری و یا هر دو بیماری شناخته شده قلبي دیگر است (.)5

ميآیند( AGE .)10هایي که در گردش خون هستند با گیرنده

با توجه به تحقیقات انجام شده مشخص شد که گسترش

خود در سطح سلول ها با نام گیرنده ی محصول نهایي گلیكاسیون

بیماریهای قلبي – عروقي از جمله آترواسكلروز ،زمینه التهابي

پیشرفته ارتباط برقرار کرده و سبب اختالل در ویژگيهای ساختاری

دارد( .)6شواهدی زیادی نشان داده است که مولكولهای چسبان

و عملكردی داخل و خارج سلولي ميشوند( .)11افزایش فعال

سلولي نقش مهميدر پاتوژنز قلبي – عروقي ایفا نموده و

سازی گیرنده  RAGEبه وسیله  AGEموجب تنظیم مثبت فاکتور

شاخصهای جدید از جمله ژنهای  ICAM-1و  VCAM-1در

رونویسي  NF-KBدر ژن هدف ميشود .فرایند سلولي و مولكولي

پیش گویي و شناسایي خطر حوادث قلبي – عروقي از حساسیت و

قلب به واسطه فاکتورهای رونویسي مانند فاکتور هستهای کاپا B

دقت بیشتری برخوردار است و نقش مهميدر فرایند آترواسكلروز

کنترل ميشود( .)12در بسیاری از بیماریهای قلبي افزایش فعالیت

دارند(.)6

( )NF-KBمشاهده شده است .مسیرهای پاتوژنز قلبي هر یک به

مولكولهای چسبان سلولي ( )CAMsپروتئین هایي هستند که

طور جداگانه ميتوانند منجر به فعال شدن  NF-KBشوند که در

در سطح سلول قرار گرفته اند و در اتصال سلول با دیگر سلول ها یا

نهایت با افزایش بیان ژن هایي از قبیل ، ICAM ،VCAM

با ماتریكس خارج سلولي نقش دارند ،فرایندی که چسبندگي سلول

 RAGEهمراه است( .)13ژن  RAGEعضوی از خانواده

خوانده ميشود( .)7این مولكول ها نقش انكار ناپذیری در

ایمونوگلوبین ها و از گیرندههای سطح سلول است .این ژن با نام

پاسخهای ایمني دارند .افزایش مقادیر آن ها در گردش خون نشانه

( RAGE: Receptor for Advanced Glycation End

افزایش پاسخهای التهابي است( ICAM-1 .)7به عنوان عضو

 )Productsنیز شناخته ميشود .ژن  RAGEبر روی کرموزم

اصلي از خانواده بزرگ ایمونوگلوبینهای موجود در سطح

 6p21.3قرار گرفته و جزئي از کمپلكس سازگاری بافتي اصلي

اندوتلیال ميتواند نشانه ایجاد توسعه تصلب شرائین و یا حتي

کالس )MHCIII( IIIاست( RAGE .)14در تنظیم چندین

مشكالت بعدی در ابتال به بیماریهای قلبي در نظر گرفته شود .ژن

فرایند سلولي مانند آپوپتوزیس ،التهاب ،تكثیر سلولي و اتوفاژی که

 VCAMدارای  6یا  7انتهای ایمونوگلوبولین است ،پس از

دارای اهمیت زیادی ميباشند ،نقش دارد(.)15
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فعالیتهای بدني و ورزشي تاثیر قابل مالحظهای بر تجدید

دیابتي نوع دو تاثیر معناداری ندارد( .)22برزگری و

ساختار قلب و برنامه ژني آن دارند .در سالهای اخیر ،جنبههای

همكاران( )1399نیز به این نتیجه رسیدند که یک جلسه فعالیت

مختلف پاسخ بدن به ورزش در سطح ژن مورد توجه بسیاری از

تناوبي شامل 30دقیقه راه رفتن یا دویدن با شدت متغیر بین 50تا80

محققان بوده است( .)16مطالعه و بررسي این فاکتورها و تغییرات

درصد ضربان قلب بیشینه موجب افزایش معنادار  VCAM-1و

آنها در پاسخ به تمرینات ورزشي در پیشگیری یا درمان بیماریهای

کاهش معنادار  ICAM-1در بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر

قلبي و عروقي ،عامل بالقوهای برای دست یابي به دست آوردهای

قلب شد()23

اثر تمرینات ورزشي بر

از آن جا که یكي از حساس ترین نشانگرهای سلولي در زمینه

جدید در این زمینه است .درباره

شاخصهای التهابي خطر بیماری قلبي – عروقي و عامل فعالیت و

شناسایي روند تشكیل پالک آترواسكلروزی در دیواره ی

چسبندگي اندوتلیال عروقي پژوهشهای بسیاری تاثیر فعالیتهای

آندوتلیال عروق ،مولكولهای چسبان سلولي و عروقي بوده و

ورزشي را بر این شاخص ها در افراد و گونههای مختلف بررسي

کاهش میزان بیان ژنهای ICAM-1, VCAM-1, RAGE

کرده اند .بیشتر نتایج حاکي از آن است که پس از تمرین هوازی

ميتواند موجب کاهش فعالیت آبشار سیگنالینگي مسیرهای پاتوژنز

منظم ،پاسخهای التهابي (در نتیجه کاهش شاخصهای پیشگویي

در قلب رتهای دیابتي شود ،این سوال مطرح ميشود که انجام

کننده بیماریهای قلبي – عروقي) مهار ميشوند( .)17بررسي آثار

فعالیتهای بدني منظم به دلیل خاصیت ضد التهابي و کاهنده ی

فعالیتهای ورزشي در پژوهشهای مختلف عدم اتخاذ نتیجهای

هایپرگالیسیمیا در شرایط دیابت القا شده با  STZچه اثری بر

کلي و بارز را موجب ميشود .اسد و همكاران( )1398در پژوهشي

نشانگران آسیب قلبي عروقي دارد.

گزارش کردند هشت هفته تمرین تناوبي شدید موجب کاهش

با توجه به نتایج ضد و نقیض پژوهش هایي که در دهه اخیر

معنادار ژن  ICAM-1و افزایش معنادار ژن  VCAM-1در بافت

درباره پاسخهای قلبي – عروقي جدید به تمرینات ورزشي به دست

قلب موشهای صحرایي نر نژاد ویستار شد( .)16محمدی و

آمده و نیز به دلیل محدودیتهای موجود در برخي از مطالعات،

همكاران( )1395گزارش کردند  12هفته تمرین مقاومتي موجب

باید به دنبال تعیین فعالیت ورزشي هوازی منظم با شدت مناسب و

کاهش معني دار بیان ژن  RAGEو عدم تاثیر معني دار بر ژن

مدت مشخص بین افراد جامعه برای ارائه الگوی مناسب جهت بهبود

VCAM-1, ICAM-1در قلب رت های دیابتي شده با STZ

و حفظ سالمت در افراد باشیم .با در نظر گرفتن کم تحرکي به دنبال

شد( .)18تقي بیگي حسین آبادی و همكاران ( )1398در پژوهشي

ابتال به بیماریهای قلبي و نیز میزان شیوع باالی این بیماری ها در

گزارش کردند هشت هفته تمرین هوازی باعث کاهش معني دار

کشور ،پژوهشگران مطالعه حاضر با عنایت به نتایج مثبت اجرای

ژن  RAGEدر بافت قلبي موشهای صحرایي نر دارای

فعالیت ورزشي هوازی در کاهش عوارض در بیماران قلبي –

هایپرگلیسميشد( .)19خادميو همكاران ()1395در پژوهشي

عروقي و با نگاهي پیشگیرانه نسبت به سبک زندگي فعال بر آن

گزارش کردند ده هفته تمرین اینتروال هوازی شدید و روغن بذر

شدند تا تاثیر تمرین هوازی شدید بر بیان ژن

ICAM-1,

کتان موجب کاهش معنادار ژن  ICAM-1بافت قلب در رتهای

 VCAM-1, RAGEدر بافت قلب رتهای چاق دیابتي نوع دو

نر ویستار شد( .)20محمد شیرازی و همكاران( )1399در پژوهش

را بررسي نماید.

خود نشان دادند  10هفته تمرین هوازی با شدت باال و متوسط

روش کار

موجب کاهش شاخص توده بدني و وزن شد ،اما بر مقادیر

این مطالعه تجربي در دانشگاه آزاد اسالميواحد تهران جنوب

 ICAM-1و  VCAM-1تاثیر معناداری نداشت( .)21باقری

روی 14سر موش صحرایي نر نژاد ویستار ده هفتهای با میانگین

افسریهای ( )1399گزارش کرد  6هفته تمرین مقاومتي بر بیان ژن

وزني  220±20گرم که از موسسه انستیتو رازی خریداری گردید،

 VCAM-1 ،ICAM-1و  RAGEدر بافت قلب رتهای چاق

انجام شد .موش ها پس از دو هفته آشنایي با محیط و پروتكل
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پژوهش ،به طور تصادفي به دو گروه  7تایي کنترل و تمرین تقسیم

اضافه شود .یک هفته پس از القای دیابت ،گلوکز خون ناشتا

شدند .حیوانات در محیطي با میانگین دمای  22±3درجه سانتي

اندازه گیری و قند خون بین  150تا  400میلي گرم بر دسي لیتر به

گراد ،روطوبت حدود  30تا  60درصد و چرخه روشنایي تاریكي

عنوان معیاری برای اطمینان از ابتالی موش ها به دیابت نوع  2در

 12:12ساعت در قفسهای مخصوص و از جنس پلي کربنات

نظر گرفته شد(.)24
پروتكل ورزشي شامل  6هفته تمرین هوازی شدید ،هفتهای

نگهداری شدند.
برای القای دیابت نوع  ،2از رژیم غذایي پر چرب برای مدت

پنج جلسه و هر جلسه  30دقیقه دویدن روی تردمیل با تكرارهای

 6هفته و سپس تزریق محلول تازه تهیه شده  STZدر بافر سیترات

 40ثانیهای و استراحت فعال  2دقیقهای بین هر تكرار بود(جدول

با  PH=4/5نیز به صورت داخل صفاقي با دوز  25میلي گرم بر

شماره  .)25()1رتهای گروه تمرین هوازی شدید از هفته هفدهم

کیلوگرم انجام گرفت .جهت تهیه غذای پرچرب به غذای

در پروتكل تمریني شرکت کردند .گروه کنترل مصرف رژیم

استاندارد موش های صحرایي که از شرکت خوراک پارسدام

غذایي پر چرب را تا انتهای مطالعه ادامه دادند.

خریداری شد  %1پودر کلسترول و  %1روغن ذرت  %100خالص
جدول -1الگوی توزیع شدت و حجم تمرین هوازی شدید در طول مطالعه
جلسات تمرین(هفته)

مرحله فعالیت
سرعت(متر بر دقیقه)

مرحله استراحت
سرعت(متر بر دقیقه)

زمان

زمان (ثانیه)

(ثانیه)
اول

20

30

10

120

دوم

24

30

2

120

سوم

28

30

2

120

چهارم

32

30

2

120

پنجم

36

30

2

120

ششم

36

30

2

120

جهت حذف اثر حاد تمرین ،نمونه برداری  48ساعت پس از

بافت هموژن شد .در مرحله بعد ،جداسازی از فاز آبي به کمک

آخرین جلسه تمریني انجام شد .بدین منظور ابتدا حیوانات با

25%میلي لیتر کلروفرم شد RNA .استخراج شده با  1میلي لیتر

استفاده از تزریق صفاقي کتامین  10درصد و با دوز  50میلي گرم

اتانول سرد  70درصد شست و شو و خشک شد و سپس به آن آب

بر کیلوگرم و زایلوزین  2درصد و با دوز  10میلي گرم بر

استریل ( 1/5واحد لیتر در میلي گرم بافت) اضافه گردید.

کیلوگرم کشته شدند .پس از شكافتن قفسه سینه ،عضله قلب را

پس از استخراج  ، RNAبرای اطمینان از کافي بودن غلظت

جدا نموده ،در سرم فیزیولوژیک شست و شو داده و بالفاصله با

 RNAدر تهیه  OD ، cDNAآن توسط دستگاه نانودراپ

استفاده از ازت مایع منجمد گشت و برای سنجشهای بعدی به

چک کرده شد .تعیین  ICAM mRNAو

VCAM

فریزر با دمای  -80درجه سانتي گراد انتقال یافت .استخراج

 mRNAو  RAGE mRNAتوسط RT-Real time

 RNAبا استفاده از  20میلي گرم بطن چپ قلب توسط کیت

 PCRبوسیله سیستم روتورژن  6000با استفاده از کیت تک

( Rneasy protect mini kit (QIAGENمطابق با

مرحلهای  One Step SYBR TAKARAاز شرکت

دستورالعمل شرکت سازنده کیت انجام گرفت .بافت با استفاده از

تاکارا مطابق با دستور العمل شرکت استفاده گردید .آنالیز

یک میلي مول محلول تریزول لیز شده و با دستگاه همگن کننده

منحني ذوب در پایان چرخه  PCRبه منظور تعیین اعتبار
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محصول  PCRمورد انتظار انجام گرفت .پروتكل چرخه

 RNA Polymrasellبه عنوان ژن کنترل جهت تعیین بیان

حرارتي مورد استفاده دستگاه روتوژن در Real time-PCR

ژنهای مورد مطالعه استفاده گردید CT.های مربوط به واکنش

شامل 42° :به مدت  20دقیقه 95° ،به مدت  2دقیقه و  40سیكل

ها توسط نرم افزار دستگاه  Real time-PCRاستخراج و ثبت

با  94°به مدت  10ثانیه و  60°به مدت  40ثانیه بود .پس از

گردید .جهت کميسازی بیان  ،mRNAاز روش ΔΔCT

مرحله  ، PCRجهت مطالعه ویژگي پرایمرها ،از دماهای 50تا

مقایسهای استفاده گردید.

 °99درجه سانتي گراد برای تهیه منحني ذوب استفاده گردید .از
جدول -2الگوی پرایمرهای مورد استفاده در پژوهش
Gene Bank

Tm

Product size

60

159 bp

Primer sequence
For: AAAGCCCTCCTGTCAACATC
Rev: GTTGTCGTTTTCGCCACAG

NM_001191052.1

60

For: ATGTGCTGCTGTTGGCTGTG
Rev: CAGGGCTCAGCGTCAGTGTG

159 bp

NM_001191052.1

60

Genes

For: TGGGCAAGAACCTCATCCTG
Rev: GCGGCTCAGTGTCTCATTCC

159 bp

RAGE

VCAM

ICAM

NM_001191052.1

XM_008759265.1

60

164 bp

For: ACTTTGATGACGTGGAGGAGGAC
Rev: GTTGGCCTGCGGTCGTTC

RNA
PolymraseΙΙ

اطالعات با استفاده از نرم افزار  spssو از آزمون

بود .نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که شش هفته تمرین هوازی

کولموگروف – اسمیرنوف ( )KSو آزمون  tمستقل تجزیه و

شدید سبب کاهش بیان ژن  ICAM-1بافت قلب در گروه

تحلیل شدند .سطح معني داری ( )p<0/05در نظر گرفته شد.

تمرین شد که در مقایسه بین گروهي اختالف معنادار میان گروه

نتایج
در ابتدای پژوهش مقادیر وزن بدن موشهای صحرایي در
گروه کنترل ( 224/1±4/18گرم) و گروه تمرین (224/7±4/15
گرم) تفاوت معني داری با هم نداشتند .پس از شش هفته رژیم
غذایي پر چرب وزن موشهای صحرایي به ترتیب
به282/7±9/30گرم و 284/4±11/02گرم رسید که این تغییرات
نیز از لحاظ آماری معنادار نبود .وزن موش ها پس از  6هفته
مداخله ورزشي در گروه کنترل ( 373±9/79گرم ) و گروه تمرین
( 302/16±4/22گرم) بود که این تغییرات از لحاظ آماری معنادار

کنترل()1±0

و

تمرین()./628±./411

مشاهده

شد(()P=./001نمودار شماره  .)1همچنین نتایج نشان داد که
شش هفته تمرین هوازی شدید سبب کاهش بیان ژن VCAM-1
بافت قلب در گروه تمرین شد که در مقایسه بین گروهي اختالف
معنادار میان گروه کنترل( )1±0و تمرین ( )./442±./330مشاهده
شد(( )P=./001نمودار شماره  .)2عالوه بر آن ،نتایج نشان داد
شش هفته تمرین هوازی شدید تاثیر معناداری بر بیان ژن RAGE
بافت قلب رتهای چاق دیابتي نوع دو ندارد()p=0/34
(نمودار.)3
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نمودار  - 1مقایسه ژن  ICAM-1بافت قلب دو گروه کنترل و تمرین هوازی شدید

نمودار  - 2مقایسه ژ ن  VCAM-1بافت قلب دوگروه کنترل و تمرین هوازی شدید

نمودار  - 3مقایسه ژن  RAGEبافت قلب دوگروه کنترل و تمرین هوازی شد ید

سطح معناداری p≤ ./05در نظر گرفته شد * .نشانه تفاوت معناداری نسبت به گروه کنترل
بحث

صحرایي نر به طور معناداری کاهش یافت( .)26اسد و همكاران

نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،شش هفته تمرین هوازی شدید

( )1398نیز گزارش کردند هشت هفته تمرین استقامتي

سبب کاهش معنادار بیان ژن ICAM-1در بافت قلب رتهای

تداوميموجب کاهش معنادار بیان ژن ICAM-1در بافت قلب

چاق دیابتي نوع دو شد .هم راستا با نتایج تحقیق حاضر هادی پور

موشهای

سازوکارهای

( )1399دریافت که پس از اجرای پروتكل تمرین هوازی فزاینده

کاهش ICAM-1ممكن است اثرات ضد اکسایشي فعالیتهای

همراه با مصرف پروبیوتیک بیان ژن  ICAM-1در موشهای

ورزشي هوازی باشد ،زیرا رادیكالهای آزاد اکسیژن موجب

صحرایي

شد(.)16

یكي

از
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افزایش بروز میانجيهای التهابي ميشود در حقیقت فعالیتهای

ورزش و تاثیر بر نسخه برداری مولكولهای چسبان همراه با

ورزشي هوازی با تقویت دفاع ضد اکسایشي و همچنین کاهش

تغییرات مفید در جهت کاهش سطح سرمياین مولكول ها نیز یكي

رادیكالهای آزاد ميتواند منجر به کاهش شاخصهای التهابي

از عوامل موثر در این زمینه است( .)31یافتههای حقیر و

گردد( .)27در این مطالعه شاید به این دلیل که تمرین هوازی

همكاران( )2017نشان داد یک دوره تمرین منتخب هوازی بر

شدید تاثیرات مفیدی بر حداکثر اکسیژن مصرفي و متابولیسم

سطوح  ICAM-1مردان میانسال مبتال به نارسایي قلبي تاثیر داشته

هوازی و بي هوازی دارد و از طرفي در این تمرین ها چربي ها

ولي معنادار نبوده است( .)32بریوتي 2و همكاران( )2011نیز

نسبت به کربوهیدرات ها بیشتر جهت سوخت به کار گرفته ميشود

افزایش  ICAM-1را پس از انجام فعالیت بیشینه گزارش نمودند

و چون بافت چربي یكي از بافت هایي است که ترشح نشانگران

که با نتایج مطالعه اخیر همخواني ندارد( .)33تفاوت در نتایج این

التهابي در آن فراوان رخ ميدهد ،لذا افزایش چربي ها به عنوان

مطالعه ميتواند ناشي از تفاوت در نوع آزمودني ،پروتكل تمریني،

سوخت و در پي آن کاهش بافت چربي بدن به کاهش ترشح

طول دوره تحقیق و یا میزان کنترل عوامل مخدوش کننده باشد .به

فاکتورهای التهابي و نهایتا کاهش ICAM-1منجر ميشود(.)28

طوری که نمونههای تحقیق بریوتي و همكاران به بیماری لرزش

فعالیت هوازی با شدتهای زیاد سبب کاهش تولید  TNF-αشده

متناوب مبتال بودند و پروتكل تمرین آنها نیز حاد محسوب ميشد.

و با توجه اینكه آزاد سازی مولكولهای چسبان به واسطه افزایش

به طور کلي مكانیسمهای کاهش  ICAM-1در پي اجرای

ترشح سایتوکاینهای التهابي تحریک ميشود ،کاهش فاکتورهای

تمرینات ورزشي ميتواند وابسته به مقدار فعالیت ورزشي ،شدت،

پیش التهابي موجب کاهش رها سازی واسطههای شیمیایي از جمله

مدت و تكرار جلسات تمریني باشد.

 NF-KBشده که ميتواند در تعدیل التهاب موثر باشدNF- .

نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،تمرین هوازی شدید سبب

 KBبه شكل غیر فعال در سیتوپالسم وجود داشته و واسطه ترجمه

کاهش معنادار بیان ژن VCAM-1در بافت قلب رتهای چاق

 ICAM-1است( .)29کوه و پارک )2018(1در مطالعهای مروری

دیابتي نوع دو شد .مطالعات نشان داده اند که کاهش VCAM-1

در زمینه تاثیر فعالیت ورزشي بر مولكولهای چسبان بیان کردند که

به دنبال فعالیت ورزشي ممكن است در پي افزایش  HDL-Cبروز

فعالیتهای ورزشي هوازی با شدت کم تا متوسط کاهش این

نماید HDL-C .سبب آزاد سازی پروستاسیكلین از دیواره عروق

موارد را افزایش ميدهد و منجر به بهبود عملكرد عروقي ميشود.

یا سلولهای عضالني صاف ميگردد و باعث مهار تجمع پالکي

در همین زمینه ارتباط بهبود سطوح مولكولهای چسبان با حداکثر

و کاهش مولكولهای چسبان ميگردد( .)34مكانیسم احتمالي

اکسیژن مصرفي ،آمادگي جسماني و در نهایت بهبود عملكرد

دیگر کاهش  VCAM-1به دنبال فعالیت ورزشي ،کاهش سطوح

اندوتلیال گزارش شده است .به نظر ميرسد مكانیسمهای مختلفي

 LDLميباشد LDL .اکسید شده TNF-α ،تولید کننده

را در کاهش سطوح  ICAM-1بتوان برشمرد که مستقل از مقدار

 VCAM-1را افزایش ميدهد و این نتایج اظهار ميدارد که

سطوح اولیه آن باشد .زیرا به نظر ميرسد که کاهش  ICAM-1با

اکسیده شدن اسید چرب و اجزای فسفولیپید  LDLاکسید شده

سطح اولیه آن همخواني نداشته باشد .از سوی دیگر ،پاسخ

توانایي سلول اندوتلیال عروق را برای بروز  VCAM-1به واسطه

هوموستازی انسان به فعالیتهای ورزشي به شدت ،مدت و نوع

سایتوکاین افزایش ميدهد .برخي مطالعات نیز نشان داده اند که

برنامه تمریني بستگي دارد .به طوری که پژوهشي با  2جلسه فعالیت

کاهش توده چربي نیز با کاهش سایتوکاینهای التهابي بافت چربي

در هفته به مدت  6ماه با اینكه سطوح  CRPبه عنوان شاخص

ميتواند منجر به کاهش  VCAM-1گردد( .)34برخي از

التهاب عموميتغییر معناداری نداشت ،ولي مقدار  ICAM-1به

سازوکارهای کاهش  VCAM-1بر اثر تمرین این است که

صورت معناداری تغییر کرد( .)30افزایش فشار برشي پس از

تمرین منظم با کاهش تحریک سمپاتیكي و افزایش سایتوکاینهای

Koh & Park

1

Brevetti

2
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ضد التهابي مانند  TNF-αو اینترلوکین  1بتا را از بافت چربي مهار

ميشود که  AGEsنقشي اساسي در فرایندهای پاتوفیزیولوژی

ميکنند و به دنبال آن غلظت  VCAM-1را کاهش ميدهد .عدم

دارد که منجر به پیشرفت و ایجاد عوارض قلبي – عروقي در دیابتي

کاهش میانجيهای التهابي ممكن است منجر به عدم کاهش سطوح

ها ميشود .از آن جا که دیابت نوع دو از شایع ترین اختالالت

 VCAM-1گردد( .)35در مطالعه حاضر سایتوکاینهای التهابي و

متابولیكي قرن حاضر ميباشد افزایش میزان بیان ژن  RAGEبر

ضد التهابي اندازه گیری نشدند تا ارتباط بین تغییرات این

بیان ژن  ICAM-1و  VCAM-1نیز تاثیر گذار است و دارای

سایتوکاین ها با سطوح  VCAM-1مورد بررسي قرار گیرد و این

نقش کلیدی در پاتوژنز بیماریهای قلبي – عروقي ميباشد .از این

مسئله ميتواند یكي از محدودیتهای تحقیق حاضر باشد.

رو روشهای کاهش میزان بیان ژن  ، RAGEميتواند نقش

رانكوویک 1و همكاران ( )2010پس از بررسي تاثیر تمرینات

کاربردی در کاهش بیماریهای قلبي – عروقي در افراد دیابتي

هوازی روی VCAM-1در افراد مبتالء به بیماری عروق کرونر،

داشته باشد .در پژوهش حاضر تمرین هوازی شدید موجب افزایش

متوجه کاهش این فاکتور در آن ها شده اند .به احتمال زیاد شدت

 RAGEدر بافت قلب رتهای چاق دیابتي نوع دو شد ممكن

و مدت تمرین به منظور بهبود التهاب و مهار مولكولهای چسبان

است با تغییر در شدت ،مدت ،نوع برنامه تمریني و تغییر در روش

کافي بوده است( .)36نتایج مطالعه حسیني ابریشمي( )2019حاکي

دیابتي نمودن رت ها این فاکتور نیز کاهش یابد RAGE .با اتصال

از آن بود که برنامه تمرینات هشت هفتهای هوازی تناوبي و

به لیگاندهای خود نظیر  AGEو  HMGB1به عنوان یک مهار

تداوميبا کاهش معنادار سطوح  VCAM-1در مردان مبتال به

کننده رقابتي برای لیگاندهای فعال کننده  RAGEعمل کرده و با

نارسایي قلبي همراه بوده که کاهش این شاخص در گروه تمرین

از به کار انداختن اکتودومین گیرنده مرتبط با غشاء باعث عدم

هوازی تناوبي نسبت به گروه تمرین هوازی تداومياندکي بیشتر

اتصال لیگاندها به گیرنده ها ميگردد( .)40تاتوني 2و

بوده است؛ در حالي که کاهش سطوح  ICAM-1از نظر آماری

همكاران( )2016در پژوهشي تاثیر  AGEرا بر فعال سازی

معنادار نبود( .)37در مقایل ،محمدی و همكاران ( )1396نشان

آندوتلیال از طریق گیرنده  RAGEسطح سلولي را بررسي

دادند  12هفته تمرین مقاومتي بر بیان ژن  ICAM-1و

کردند و نتایج تحقیق نشان داد ،افزایش AGE/ RAGEیک

 VCAM-1قلب رتهای دیابتي شده با  STZتاثیر معناداری

سازوکار التهابي اولیه در آندوتلیال سلولي است که عامل افزایش

ندارد( .)18خادميو حیدر عبادی ( )1397نیز در پژوهشي گزارش

دهنده ی آتروژنز و اختالالت التهابي مزمن ميباشد( .)41ژاو 3و

کردند  10هفته تمرین تناوبي شدید تاثیر معناداری بر بیان ژن

همكاران( )2014در پژوهشي سازوکارهای مولكولي AGE/

 VCAM-1بافت قلب در رتهای نر ویستار ندارد( .)38تفاوت

RAGEدر فیبروز قلب دیابتي را بررسي و عنوان کردند که

در یافتههای مطالعات گزارش شده ميتواند ناشي از تفاوت در

AGE/ RAGEمنجر به فعال سازی مسیرهای پاتوژنز از قبیل

پروتكل تمریني ،شدت و مدت تمرینات ،نوع آزمودنيهای

RAP1aو  PKCشده که در نهایت منجر به فیبروز قلبي

پژوهش ،نحوه دیابتي نمودن آن ها باشد.

ميشود(.)42

نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،تمرینات هوازی شدید بر بیان

از محدودیتهای تحقیق حاضر ميتوان به کوتاه بودن دوره

ژن RAGEدر بافت قلب رتهای چاق دیابتي نوع دو تاثیر

تمرین ،عدم امكان کنترل فعالیتهای بدني خارج از برنامه تحقیق

معناداری ندارد .در پژوهشهای پیشین مشخص شده است که

و عدم کنترل دقیق میزان تغذیه و خواب رتهای دیابتي شده

تمرینات ورزشي موجب کاهش بیان گیرنده  RAGEدر بافت

اشاره نمود .پیشنهاد ميگردد انجام مطالعات مشابهای با نوع

قلب موشهای دیابتي ( )18و آئورت موشهای مسن

تمرینات مقاومتي و تناوبي با شدتهای متفاوت نیز بر بیان ژن

ميگردد()39که با نتایج پژوهش حاضر ناهمسو است .تصور
Rankovic

1

Nowotny
Zhao

2
3
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تاثیر مثبتي بر جلوگیری از فعالیت آبشار سیگنالینگي مسیرهای

 در بافت قلب رتهای چاقICAM-1, VCAM-1, RAGE

.پاتوژنز در قلب رتهای چاق دیابتي نوع دو داشته باشد

.دیابتي نوع دو بررسي شود

تشکر و قدردانی

نتیجه گیری

 مصوب،تحقیق حاضر حاصل یافتههای رساله دکتری

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد تمرین هوازی شدید

. ميباشد1399 دانشگاه آزاد اسالميواحد تهران جنوب در سال

،موجب کاهش مولكولهای چسبان نسبت به گروه کنترل شد

همچنین پژوهشگرها مراتب قدر داني و تشكر خود را از اساتید

بنابراین احتمال مي رود که بتوان از این شیوه به عنوان راهي

دانشگاه آزاد اسالميواحد تهران جنوب و مسئوالن محترم

 در مجموع.جهت پیشگیری از بیماری قلبي عروقي بهره برد

. اعالم ميدارند،آزمایشگاه که در این طرح ما را یاری فرمودند

ميتوان این طور عنوان کرد که تمرین هوازی شدید ميتواند
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The effect of intense aerobic training on ICAM-1, VCAM-1 and RAGE
expression in heart tissue in type 2 diabetes obese rats
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Abstract
Introduction: The expression of adhesion molecules in the heart tissue is
considered as an important indicator in the estimation of coronary artery
disease risk. Since physical activity is effective in reducing symptoms of
cardiac disease, The purpose of this study was to The effect of intense aerobic
training on gene expression ICAM-1, VCAM-1 and RAGE in heart tissue in type
2 diabetes obese rats.
Materials & Methods: During this experiment 14 diabetic rats with HighDieting Diet Vistar race with an average weight of 220 ±20 grams, were
randomly divided into two groups, including the control group, and the group
intense aerobic.The training program of the intense aerobic training group for 6
weeks was 5 sessions per week in the form of running on a treadmill with 30
second repetitions and 2 minute active rest between each repetition. Blood
sampling was performed 48 hours after the last training session. test data were
analyzed by Independent Samples t test.
Results:The results showed that intense aerobic exercise have significant effect
on gene expression ICAM-1 and VCAM-1(P=0/001). However, it had no
significant effect on gene expression RAGE(P=0/34).
Conclusion: According to the results, in seems that Intense aerobic trainings
effectively reduce gene expressions ICAM-1 and VCAM-1 in left ventricular
heart of diabetic rats and therefore can be considered an effective way in
reducing pathogenesis cardiac signaling pathways in the heart of rats with type 2
diabetes.
Key words: Intense aerobic training, RAGE gene expression, ICAM-1 gene
expression, VCAM-1 gene expression, Type 2 diabetes
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