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 بر در دوران بارداري به همراه مصرف مکمل سیلیمارینتمرین استقامتی شنا  یک دورهاثر 

  هاي باردارموش نوزادان بافت کبددر  کبدي رشد سلول فاکتورتغییرات سطوح 

 ، 2، حسین علی اصغرزاده اولیایی1انیهریج شادمهر میرداردکتر 

  چکیده

داري رهاي دقیق در طی بارشد و تکامل جنینی به تعادل پیچیده مواد مغذي، فعالیت بدنی و فاکتورهاي رشدي در زمان :هدف و زمینه

تغییرات سطوح  برر دوران بارداري دبه همراه مصرف مکمل سیلیمارین قامتی شنا تتمرین اس یک دوره در این تحقیق اثردارد. بستگی 

  .مورد بررسی قرار گرفتباردار  صحرایی هايشمونوزادان  در بافت کبد کبدي سلول پروتئین فاکتور رشد

. تمرین؛ 3. حالل؛ 2. کنترل؛ 1گروه:  5گرم به  200 ± 20با میانگین وزنی  نژاد ویستار موش صحرایی باردارسر  40: هامواد و روش

اي وادار به گروه تمرین از روز اول بارداري تا روز زایمان در استخر ویژههاي موش تقسیم شدند.سیلیمارین   -تمرین. 5؛ ن سیلیماری .4

 .به آزمودنی ها تزریق شدبار در هفته  3 )گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدنمیلی 100زیرپوستی (سیلیمارین به صورت شنا شدند. 

 05( شدگیري با استفاده از روش االیزا اندازه سلول کبديروز پس از تولد انجام و سطوح فاکتور رشد  2نوزادان گیري بافتی از کبد نمونه

 /0  =ɑ(.  

 درصد 547 نسبت به گروه کنترل به ترتیب تمرین و سیلیمارین ، سیلیمارین  -تمرین هاي در گروهکبد نوزادان  HGFسطوح : هایافته

)001/0p =،( 313 درصد )001/0p = 041/0( درصد 213) وp =( هاي تولد نوزادان نیز در گروه هنگام همچنین وزن .افزایش یافت

  .نشان داد دارافزایش معنی )p =005/0( سیلیمارین -و تمرین ) = 012/0p( سیلیمارین

 نوزادان کبد فزایش رشد و نمودر ترکیب با مکمل سیلیمارین احتماال باعث ا زیربیشینه: تمرین استقامتی شنا با شدت گیرينتیجه

  . شودمی

  

  .، کبدنوزادسیلیمارین، ، تمرین شنا، فاکتور رشد سلول کبدي هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه

نتایج متفاوتی براي تواند بدن میشرایط فیزیولوژیکی خاص به دلیل  ،در دوران بارداريورزشی  هايفعالیتانجام 

هاي ورزشی در طول نجام فعالیتادي از مطالعات حاکی از آنند که اتعداد زی .باشد به همراه داشته نوزاد مادر و 

حجم  داريتمرینات منظم و مداوم ورزشی در دوران بار  .)3- 1( دهندینشان م بارداري افزایش رشد جنین را

دهد.این تغییرات، کاهش ه قلب و عملکرد جفت را افزایش میپالسماي استراحتی مادر (و شاید جنین)، برون د

کند و احتماال تحویل مواد مغذي را به حاد در تحویل اکسیژن و مواد مغذي در طول فعالیت ورزشی را خنثی می

ت مطلوبی در فعالیت تغییرا منظم تمرینات ورزشی .)3( دھدمیساعت در جفت افزایش  24مدت 

عوامل سازي با رها نیز کبدبافت و  )٤( کندایجاد می نیز ی آنزیمی و غیرآنزیمیھانااکسیدآنتی

نقشی حیاتی را  به درون گردش خون) HGF( 1فاکتور رشد سلول کبديمانند  فاکتورهاي رشدياکسیدانی و آنتی

یی و زابه عنوان یک فاکتور هترودایمر براي اندام HGF .)7-5( ندکایفا میرا در این میان سلولی بقاي در رشد و 

از جمله  HGFپژوهشگران معتقدند . )8(باشدهاي مختلف مهم میاندام ها ومرفوژنز در بسیاري از بافت

ضروري در رشد و  یند و نقشکفاکتورهاي رشدي است که به عنوان هپاتوژنیک و هپاتوتروفیک عمل می

ند دادنشان محققین هاي فعال انسانی در بررسی اثرات فعالیت ورزشی در آزمودنی. )9( کندهموستاز کبد بازي می

نتیجه گرفتند برخی دیگر نیز  )10( یابدسرم ورزشکارن افزایش می HGFهاي ورزشی سطوح پس از انجام فعالیت

هاي براي فعال سازي سلولکه  شودمی HGFمنجر به افزایش  که یک جلسه انقباضات عضالت کششی

و هم موضعی آن به آسیب ناشی از  HGFممکن است هم شامل پاسخ سیستمیک  وت اي کافی اسماهواره

اثیر ترکیب ضد التهابی است و ت سیلیمارین نیز به عنوان یک آنتی اکسیدان قوي و یک. )11( انقباضات باشد

با ورود به هسته و سیلیمارین  هاي سلولی مختلفی به اثبات رسیده است.تا کنون در رده رشدبقا و بر  مثبت آن

ن ای )12( شودریبوزومی منجر می ، به افزایش تشکیلrRNAو رونویسی  1پلیمراز  RNAهاي عمل بر آنزیم

که دستگاه بیوسنتز را در سیتوپالسم افزایش  )13( کندرا تسریع می  DNAعمل به نوبه خود سنتز پروتئین و 

همین راستا در  .)13( شودهاي ساختاري و عملکردي منجر میدهد و بنابراین به افزایش میزان سنتز پروتئینمی

) در پژوهشی گزارش کردند تیمار سلول ها با سیلیمارین در مدت زمان مشخص، 1389آشتیانی و همکاران (

ها در حیطه هاي بنیادي و همچنین افزایش سرعت رشد، کارایی این سلولتواند با افزایش میزان بقاي سلولمی

در بررسی اثرات داروي لیوومارین (حاوي ماده موثر سیلیمارین) بر رشد و به عالوه . )14( بالینی را افزایش دهد

روز حساس حاملگی  3در طی استفاده از این دارو ، نشان داده شده است که NMRIهاي نژاد نمو جنینی موش

وزن، طول،  و به عالوه معیارهاي ریخت شناسی و ظاهري شامل باعث هیچ گونه ناهنجاري جنینی و جفتی نشد

با . )15( ندادها تغییري در هیچ یک از گروهرا هاي حرکتی و نیز فاکتورهاي میکروسکوپی انحناهاي جنین، اندام

و نمو جنینی، نویسندگان این توجه به اثرات گزارش شده انجام فعالیت هاي ورزشی و مکمل سیلیمارین بر رشد 

 در طی بارداريمطالعه بر آن شدند تا اثرات تمرین شناي اسقامتی زیربیشینه به همراه مصرف مکمل سیلیمارین 

  را بررسی نمایند.بافت کبد نوزادن  HGFسطوح بر  را

  

  

 

1. Hepatocyte growth factor  



 175... به همراه مصرف مکمل سیلیمارین در دوران باردارياستقامتی شنا  تمرین یک دورهاثر 

 روش ها: مواد و

ها به صورت گرم استفاده شد. موش 200 ± 20سر موش صحرایی ماده با میانگین وزنی  40در این پژوهش از   

تا  45درجه سانتی گراد، رطوبت  23 ± 2هاي پلی کربنات شفاف در محیطی با دماي تایی در قفس 4هاي گروه

به  د. در طی دوره پژوهش غذاي استانداردساعته نگهداري شدن 12:12درصد و چرخه تاریکی به روشنایی  55

پلت و آب به صورت آزاد در اختیار حیوانات قرار گرفت. یک هفته پس از انتقال به آزمایشگاه و سازگاري با  صورت

تمرینی، حیوانات به استخر شنا  جهت آشنایی با آب و کاهش استرس شنا و سازگاري با شرایطمحیط جدید، 

دقیقه آغاز و با افزایش  10تمرین با . طی این یک هفته را به مدت یک هفته انجام دادندمنتقل شده و تمرین شنا 

. سپس هر دو موش ماده با یک موش نر جهت دقیقه رسید 30پایان هفته به  پنج دقیقه تمرین در هر روز تا

وز اول بارداري ساعت با مشاهده پالك واژنی بر واژینال، ر 48گیري در یک قفس قرار گرفتند و پس از جفت

 تمرینوه گر .3 گروه حالل. 2 گروه کنترل. 1 تایی تقسیم شدند: 8گروه  5ها به سپس موش .)16(مشخص شد 

 .سیلیمارین -تمرینگروه . 5 سیلیمارینگروه . 4

انجام شد. کلیه مراحل تمرین و اجراي پژوهش مطابق با  تولدپس از نوزادان بالفاصله گیري وزن اندازه     

دستورالعمل موسسه سالمت و تغذیه در مورد مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی و کمیته اخالق دانشکده 

  ت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران انجام شد.تربی

 50اي به ابعاد استخر ویژه در هفته در روز روز و پنج در بار یک تمرین باردار گروههاي موش :برنامه تمرینی

) در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران ساخته شده 2012متر که توسط میردار و همکاران (سانتی 100×  50×

 پنج افزایش مدت با این که دقیقه آغاز شد 30پرداختند. برنامه اصلی تمرین شنا پس از بارداري با  شنا به بود

 بار بود. اضافه ثابت سوم هفته پایان تا دقیقه 60 دقیقه رسید. زمان 60 به دوم هفته در تمرین زمان به روزانه دقیقه

 در و ثابت تمرین، سازگاري با در هفته که شدمی انجام شنا هنگام آب سرعت و قدرت تنظیم طریق تمرینی از

 لیتر 15به  7 از آب دقیقه، سرعت و قدرت جریان 60 زمان ماندن ثابت با دوران بارداري طی در تمرین هايهفته

  .)17( یافتافزایش می دقیقه در

ارین و پروتکل تزریق سیلیم: نحوه تهیه و تزریق سیلیمارین و حالل سیلیمارین ( اتانول مطلق و آب مقطر)     

هفته ادامه داشت. براي تهیه محلول  3روز و به مدت  3حالل سیلیمارین (اتانول مطلق و آب مقطر)، هفته اي 

سی  16سی سی اتانول مطلق حل شده و سپس با آب مقطر به حجم  4گرم سیلیمارین با  6/1سیلیمارین ابتدا 

روز در  3اي ها بود که هفتهزن بدن آزمودنیمیلی گرم بر هر کیلوگرم و 100سی رسانده شد. دوز سیلیمارین، 

. حالل سیلیمارین هم به همان صورت تهیه )18( شدطول دوران بارداري به صورت زیرپوستی به آنها تزریق می

  .هاي گروه حالل تزریق شدسی سی آب مقطر) و به آزمودنی 12سی سی اتانول مطلق +  4(

گرم بر کیلوگرم) و کتامین میلی 12ادان دو روز پس از تولد با زایلوزین (نوز: برداري و تحلیل آزمایشگاهیبافت     

 . ها خارج شدشده و بافت کبد آنسپس با قیچی سر بریده  و )19(گرم بر کیلوگرم) بیهوش شده میلی 95(

 -80و در یخچال در دماي  شده فریزمایع، بافت کبد در میکروتیوپ قرار گرفت و به وسیله نیتروژن هاي نمونه

هموژنیزاسیون  هاي یخ زده پودر شدند وها، بافتآوري کلیه نمونهدرجه سانتیگراد نگهداري شد. پس از جمع

 Ratبا استفاده از کیت  HGF. سطوح انجام گرفت شده با فسفاتبافر سالین ها به وسیله محلولبافت
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Hepatocyte Growth Factor (HGF), CUSABIO BIOTECH, Wuhan,  China  4 و با حساسیت    

pg/ml.به روش االیزا تعیین گردید  

  

  تجزیه و تحلیل آماري

در سطح  LSDهاي این پژوهش از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی براي تجزیه و تحلیل یافته

  انجام گرفت. SPSS.21افزار تمامی محاسبات با استفاده از نرم استفاده شد.) α ≥05/0خطاي (

  

  هایافته

با شدت زیربیشینه موجب افزایش  تمرین استقامتی شنا نتایج حاصل از پژوهش مبین این است که یک دوره

  ).1 شکل( )P=001/0( ه استکنترل شددر مقایسه با گروه  کبد نوزادان HGFدرصدي در سطوح  313دار معنی

را در پی داشته  )P=041/0کبد نوزادان( HGFسطوح درصدي  213استفاده از این مکمل افزایش  عالوه براین

تمرین استقامتی شنا به همراه در عین حال یافته هاي پژوهش در طی اثر ترکیبی دو عامل  ).1شکل ( است

 کبد نوزادان در مقایسه با گروه کنترل HGFسطوح  درصدي 547دار افزایش معنیحاکی از  مکمل سیلیمارین 

  ).1شکل (  ).P=001/0(بود

  
  لیتر).هاي مختلف (پیکوگرم بر میلیکبدنوزادان گروه HGFسطوح  . میانگین1 شکل

داري نسبت به کنترل ** نشانه معنی  و) p=  001/0(عالمت * نشانه معناداري نسبت به گروه کنترل  

)041/0 =p(  باشدمی  

  

هاي صورت : با بررسیو مکمل سیلیمارین بر تغییرات وزن هنگام تولد نوزادان تمرین استقامتی شناتاثیر      

در گروه  88/6±53گرفته مشخص گردید انجام تمرین استقامتی شنا موجب افزایش وزن نوزادان شد که از 

رفت مصرف مکمل ). اما چنانچه انتظار میP=932/0(گرم در گروه تمرین رسید  29/7±59/0کنترل به 

 -و تمرین )P=012/0( 08/8±42/0سیلیمارین موجب افزایش وزن هنگام تولد نوزادان گروه سیلیمارین 



 177... به همراه مصرف مکمل سیلیمارین در دوران باردارياستقامتی شنا  تمرین یک دورهاثر 

درصدي را نشان  12و  11نسبت به گروه کنترل شد که به ترتیب افزایش  )P=005/0(  17/8±04/1سیلیمارین 

  ).2شکل (میدهند 

  

  
  هاي مختلف (گرم).وزن هنگام تولد نوزادان گروه. تغییرات 2 شکل

=  005/0داري نسبت به کنترل () و ** نشانه معنیp=  012/0عالمت * نشانه معناداري نسبت به گروه کنترل (

p (باشدمی.  

  

  بحث و نتیجه گیري:

بود. در یمارین سیل - تمرینگروه کبد نوزادان  HGFسطوح  برابري 5افزایش بیش از یافته اصلی پژوهش حاضر 

کبد و وزن هنگام  HGFبه منظور بررسی تاثیر تمرین استقامتی شنا و مکمل سیلیمارین بر سطوح  تحقیق حاضر

به منظور ایجاد سازگاري با شرایط  و جهت رعایت اصل اضافه بار تمرینی  هاي صحراییتولد نوزادان موش

بعد از  HGFبر اساس نتایج پژوهشگران سطوح  .شد استفاده پیشروندهزیربیشینه و ی تمریناز برنامه تمرین 

رسد نوع فعالیت و سطح آمادگی ورزشکاران باعث ترشح و تعدیل نظر میو به یابدمی افزایش استقامتی فعالیت

) در بررسی فعالیت ورزشی فوق بیشینه 2005و همکاران ( 1شود. موریسیها میفاکتورهاي رشدي و سایتوکاین

فاکتور رشد  و HGFساز مشاهده کردند که فعالیت ورزشی فاکتورهاي رشدي یعنی هاي خونپاروزنی بر نمونه

وسیله سازي آنژیوژنز بهها فعالرا اندکی پس از فعالیت افزایش داد که در پژوهش آن )VEGF( 2اندوتلیال عروق

فعالیت فوق بیشینه  نقش احتمالی هایپوکسی را در تعدیل پاسخ مشاهده شده پس از VEGFو  HGFافزایش در 

و  موضعی صورت به باید مختلفی عوامل استقامتی، تمرینات دراثر اهيسازگار ایجاد . براي)10( کندحمایت می

 ایجاد براي ها محر ترین ابتدایی از تمرینات استقامتی از ناشی موضعی کنند. هایپوکسی فعالیت باهم سیستمی

هاي باشد. سازوکارهایی که نسبت به استرساکسیداتیو می ظرفیت و مویرگی چگالی مثل افزایش هایی ي سازگار

 .)17( توانند نسبت به تغییرات ایجاد شده سازگار شوندباشند، در اثر تمرینات استقامتی میاکسیژنی حساس می

 

1. Morici 

2  Vascular endothelial growth factor 
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 ها مهمترین ویژگی سیلیمارین استعنوان نتیجه افزایش سنتز پروتئینی و بازسازي سلولی به اناکسیدویژگی آنتی

حضور هایی مانند کبد جنین فتبابه میزان قابل توجهی در سد جفت عبور میکند و که سیلیمارین از به دلیل این

رسد به نظر می . )20( مربوط است در سراسر جفت به دوزي که به مادر داده می شود آن مقدار انتقالو  می یابد

هاي مختلف از در بافت HGFتنظیم افزایشی سیلیمارین به علت از علل افزایش وزن بوجود آمده توسط که یکی 

کند و اي و ایمونولوژیک بین مادر و جنین عمل میعنوان یک میانجی تغذیهجفت به کبد باشد.جمله جفت و 

کنند، تولید که رشد جفت و جنین را تحریک می دهنده عالمتهاي ها و مولکولهاي رشدي، سایتوکاینهورمون

) در پژوهشی اثرات پیچیده کورستین را در رشد اسکلتی جنین و جفت 2008و همکاران ( 3پراتر  .)21( کندمی

، محافظت از ساختمان عروقی جفت و اسکلت جنین HGFبررسی و عنوان کردند کورستین موجب تنظیم سطوح 

و همکاران مصرف خوراکی  )1388( صفهانیا کوچ در پژوهش بر اساس نتایج بدست آمده .)21( شودمی

هاي هوف بوئر جفت افزایش داد که به دنبال آن وزن و قطر لیوومارین تعداد عروق خوي جفت و تعداد سلول

ها فالونوئید سیلیمارین به استروژن ها دلیل این افزایش را به تشابه اسکلت کربنیجفت نیز افزایش یافت. آن

عنوان کردند و افزایش جریان خون رحمی را ناشی از آزاد کردن هیستامین و پروستاگالندین توسط سیلیمارین 

هاي هوف بوئر را دلیلی بر غیر آنتی ژنیک بودن سیلیمارین و در همین راستا عدم کاهش سلول و بیان کردند

  .)15(ر گرفتند افزایش ضریب ایمنی جفت در نظ

برابري در  2ر بیش از دادست آمده در پژوهش حاضر، سیلیمارین موجب افزایش معنیبا توجه به نتایج به     

کبدي نوزادان نسبت به گروه کنترل شد. به منظور ایجاد توده مطلوب مرتبط با اندازه بدن، کبد  HGFسطوح 

سیلیمارین چندین فاکتور رشدي را براي تنظیم چرخه سلولی و کند. مکانیسم هاي هیپرپالزي جبرانی را القا می

بررسی شد گزارش  HGFدر تنها پژوهشی که در آن اثر سیلیمارین بر سطوح  .)22(کند تحریک می DNAسنتز 

روز به صورت خوراکی،  7گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن سیلیمارین به مدت میلی 25گردید که درمان با 

سیلیمارین  .)22( افزایش داد اعت پس از هپاتکتومی جزئی کبدس 72ها تا کبد را در موش HGFسطوح پروتئین 

و  Cyclin D1 ،pRb ،E2Fدر چرخه سلولی ( Sبه  G1هاي تنظیم کننده کلیدي مرحله پروتئینبا افزایش 

Cyclin Eشکل فعال  .)22(کند )، بازسازي کبد را تسریع میHGF  یک محرك قوي سنتز نیزDNA  و تحرك

 را تحریک G1 مرحلهبه  G0 روند پیشرفت چرخه سلولی ازرشدي،  فاکتور عنوان یکو به  )22( سلول است

و  HGFاند و بیان طور جدي در رشد کبد جنین پیشنهاد کردهرا به HGFنقش پژوهشگران . )22( دکنمی

در رشد  HGFکه اند. همچنین گفته شده است ها باال گزارش کردهاش را در کبد در مقایسه با دیگر بافتگیرنده

سازي نیز درگیر را نه تنها در تشکیل کبد بلکه در خون HGFساز کبد حضور دارد که ممکن است هاي خونسلول

 نیرومند اثرات تاثیر تمرینات ورزشی بر افزایش سطوح فاکتورهاي رشدي و همچنین با توجه به .)23( کند

با  باردارياستفاده از این فالونوئید در طی  ي تنظیم کننده چرخه سلولی،هاپروتئین افزایش سطوحسیلیمارین بر 

هاي فعال و فاکتورهاي رشدي مولکولبد و از آن جایی که کشود میهمراه  هاي کبدي جنین تکثیر سلولرشد و 

تمرینات استقامتی زیربیشینه  توان پیشنهاد کرد کهمی )5( سازدرا به گردش خون رها می HGF بیولوژیکی مانند

هاي هیافتکه  همراه خواهد بود رشد بیشتر جنین با سیلیمارین در طی دوران بارداريمکمل تزریق  به همراه

 .باشدپژوهش حاضر موید این مطلب می

  
 

3. Prater 
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