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چکیده
سابقه و هدف :دیابت با هایپرگالیسمی و افزایش استرس اکسیداتیو باعث اختالالت قلبی و عروقی شده ،بدین ترتیب سبب بروز
بیماريهاي شریان کرونري یا پرفشارخونی سیستمیک میشود .از این رو هدف از مطالعه اخیر بررسی اثر تمرین هوازي بر بیان ژن
شاخص رشد اندوتلیال عروق (VEGF-B) B-و وضعیت آنتی اکسیدانی تام ( )TASبافت قلب در موشهاي صحرایی نر دیابتی بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع تجربی است و در آن  33سر موش صحرایی نر بالغ به  3گروه  13تایی شامل گروه دیابت
تمرین ،دیابت کنترل و سالم کنترل تقسیم شدند .موشهاي گروههاي دیابتی از طریق تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین )mg/kg
 (54دیابتی شدند .برنامه تمرینی ورزشی شامل  6هفته تمرین روي نوارگردان بود 25 .پس از ساعت از آخرین جلسه تمرین براي
بررسی اثر تمرین ،نمونههاي بافت قلب به منظور اندازه گیري بیان ژن شاخص رشد اندوتلیال عروق B-و  TASاستخراج گردید .براي
مقایسه بین گروهی و اختالف معنادار بین گروهها از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی  LSDبا سطح آماري ()P˂3/34
استفاده گردید .یافتهها :یافتهها نشان داد که پس از یک دوره تمرین استقامتی میزان بیان ژن  VEGF-Bو  TASدر گروه دیابت
تمرین نسبت به دیابت کنترل افزایش معنادار داشته است ( ،)P=3/331اما میزان بیان ژن  VEGF-Bو  TASبین دو گروه دیابت
تمرین و سالم کنترل به ترتیب عدم تفاوت معنادار ( )P=3/365و تفاوت معناداري ( )P=3/333مشاهده شد .نتیجه گیری :به نظر
میرسد تمرین استقامتی میتواند اثر مثبت بر میزان بیان ژن  VEGF-Bو سطح  TASبافت قلب موشهاي دیابتی داشته باشد و می-
تواند باعث بهبود قلب دیابتی شود.
واژههای کلیدی :تمرین هوازي ،TAS ،VEGF-B ،قلب ،دیابت

 1دانشجوي دکتري ،گروه فیزیولوژي ورزش ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران

 2استادیار ،گروه فیزیولوژي ورزش ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران .نویسنده مسئولdelavar2009@yahoo.com :
 3دانشیار ،گروه فیزیولوژي ورزش ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازي ،کرمانشاه ،ایران
 5استادیار ،گروه حرکات اصالحی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
 4استادیار ،گروه فیزیولوژي ورزش ،واحد آبادان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آبادان ،ایران
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مقدمه
دیابت ملیتوس شایعترین مشکل متابولیکی میباشد و یکی از شاخصهاي خطرزا برراي توسرعه مشرکالت
نارسایی قلبی بهشمار میرود .با این حال هنوز سازوکار دقیق چگونگی تأثیر این بیماري بر قلرب مشرخص نشرده
است ( .)1یکی از مشخصههاي دیابت اختالل در عملکرد آندوتلیال از طریق افزایش چربری ،انسرولین و اسرترس
اکسیداتیو است ( .)2به همین دلیل گفته میشود که بیماريهاي قلبی عروقی در بیماران دیابتی شایعتر است (.)3
در بیماري دیابت رگزایی در قلب کاهش مییابد و بر عکس در اندامهایی مثل چشم و کلیه افزایش مییابرد (.)5
از جمله شاخصهاي مهمی که در آنژیروژنز نقرش اساسری دارد عامرل رشرد آنردوتلیال عروقری(Vascular B-
) endothelial growth factor-B: VEGF-Bمیباشد که تولید و فعالیت آن در بیماري دیابت کاهش مییابرد
( .)4این شاخص رشد به عنوان تنظیم کننده مهم آنژیوژنز؛ تمایز ،تکثیر و مهاجرت سلول اندوتلیال را میانجیگري
میکند ،درحالیکه مانع مرگ سلولی شده و با افزایش تولید نیتریک اکسرید ) (NOو نفوذپرذیري عروقری همرراه
است ( .)7،6کاهش و مهار عوامل مرتبط با آنژیوژنز در بیماري دیابت باعث کاهش پرفیروژن و خرون رسرانی بره
میوکارد و افزایش مرگ و میر میگردد ( .)4از طرف دیگر اگرچه عوامل متعددي در پیشرفت بیماري دیابت دخیل
هستند ،اما امروزه نقش استرس اکسیداتیو و رادیکال هاي آزاد در پاتوژنژ این ضایعات مورد توجه قرارگرفته اسرت
( .)8در شرایط طبیعی بین تولید و حذف رادیکالهاي آزاد تعادل وجود دارد .عدم تعادل در ایرن فرآینردها موجرب
استرس اکسیداتیو شده که اگر این استرس شدید یا طوالنی باشد ،رادیکالهراي آزاد در واکرنش برا قسرمتهراي
مختلف سلولی و پروتئین ها ،پراکسیداسیون لیپید و  DNAباعث آسیب به سلول و حتی مررگ مریشرود ( .)9در
سیستمهاي بیولوژیک هوازي بهمنظور مقابله برا رادیکرالهاي آزاد و گونههاي فعال اکسیژن ،مکانیسمهاي دفراع
آنتری اکسریدانی طراحی شده است تا اثرات زیانبار این عوامرل مهراجم را خنثی نموده ،یا به حداقل برساند (.)13
هر یک از ترکیبات آنتی اکسیدانی نقش منحصر به فردي دارند که عمل یکدیگر را کامل میکننرد و برآینرد آنهرا
تحت عنوان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بدن تلقی میگردد (.)11
تمرینرات منظرم بدنری توانایری سیسررتمهراي ضررد اکسایشرری برردن را افزایرررش داده و بررردن را در
مقابررل خاصیررت تخریبکنندگرری فشررار اکسایشرری کرره در اثررر ورزش افزایررش مییابرررد ،محافظرررت
میکنررد .ایررن تغییرررات بهطرررور آهسرررته و بررره مررررور زمررران و برهصرررورت مررروازي برررا دیگرررر
سررازگاريهاي ورزش رخ میدهررد ( .)12در اثررر فعالیررت هرروازي حجررم قلررب و خررون افزایرررش مری-
یابررد و تراکررم مویرگرری ،تعررداد و تراکم میتوکنرردري و تعرداد آنزیمهراي اکسایشری زیراد مریگررردد (.)13
ایرن عوامرل سربب بهینره شردن مصررف اکسریژن میشرود؛ فررد کمترر دچرار محدودیرت اکسرریژن شررده و
یرک فعالیرت مشرخص را برا مصررف اکسریژن کمترري انجرام میدهرد .درواقع تمرینرات منظرم باعرث ایجراد
نوعرری سررازگاري در سیسررتمهاي آنتیاکسرریدانی و ترمیررم میشرروند کرره ایررن امررر موجررب افزایررش
مقاومررت نسرربت برره انسولین و استرس اکسایشی میشررود ( .)15تمرین ورزشی بهخصروص نروع اسرتقامتی
میتواند باعث تغییر در فرآیند آنژیوژنز و وضعیت انتیاکسیدانی گردد ( .)14اجرراي تمررین ورزشری بره تغییرر در
نیروهاي همودینامیکی ،فشار برشی ،کشش و فشار بر دیوارههاي عروق منجر مریشرود کره در نهایرت تغییرر در
مهاجرت و تکثیر سلولهاي اندوتلیال را به همراه دارد (.)16
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با این حال اگرچه فعالیتهاي ورزشی توانایی تنظیم سطوح سرمی فاکتورهاي مرتبط با آنژیوژنز را دارند ترا بردین
شکل از ایجاد شرایط پاتولوژیکی مانند ضخیمشدن و سفتی دیوارهي سرخرگ و آرتریت جلوگیري کنند ،اما هنروز
سازوکار مولکولی شروع فرایند توسعهي شبکهي مویرگی در پاسخ به تمرینات ورزشی بهخوبی شناخته نشده است.
از طرفی تأثیر ورزش بر  VEGF-Bنتایج متناقضی دارد و روشن شدن فراینرد تنظیمری بره وسریله  VEGF-Bو
شناسایی سازو کارهاي جدید که به وسیله تمرین ورزشی تحت تاثیر قرار می گیرد استراتژي بسیار مهمری اسرت،
ازسوي دیگر سازوکارهاي اثربخشی تمرین استقامتی بر آنژیوژنز قلبی در شرایط پاتولوژیرک بره خروبی مشرخص
نشده است .از این رو هدف از مطالعه اخیر بررسی اثر تمرین هوازي بر بیان ژن  VEGF-Bو میزان  TASبافرت
قلب در موشهاي صحرایی دیابتی بود.
روش پژوهش
تحقیق حاضر با کد کمیته اخالق پژوهش بر حیوانات به شماره  IR.KUMS.REC.1399.126از نوع تجربی برا
طرح پس آزمون به همراه گروه کنترل است .براي ایرن منظرور  33سرر مروش صرحرایی نرر برالغ نرژاد ویسرتار
) (Wistarبه عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند .کلیه موشها در شرایط کنترل شده محیطری برا میرانگین
دماي  22±3درجه سانتی گراد ،چرخه روشنایی تاریکی  12:12ساعت نگهداري گردیدند و دسترسی آزاد به آب و
غذاي ویژه موش داشتند .حیوانات به مدت  2هفته با شرایط آزمایشگاه و نروارگردان مخصروص جونردگان آشرنا
شدند و  4روز در هفته به مدت  13-14دقیقه با سرعت  13متر در دقیقه بر روي نوار گردان در طول مرحله آشرنا
سازي ،به منظور آشنا شدن با شرایط آزمایشگاه ،راه رفتند.
گروه بندی و برنامه تمرینی
سی سر موش صحرایی به روش تصادفی به  3گروه مساوي  13تایی تقسیم شدند)1 :گروه دیابت تمرین (DT):
این گروه شامل 13سر موش صحرایی بود که از طریق تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین (Streptozotocin:
)STZدیابتی شدند و  6هفته فعالیت ورزشی روي نوارگردان داشتند  )2گرروه دیابرت کنتررل  (DC):ایرن گرروه
شامل  13سر موش صحرایی بود که از طریق تزریق درون صرفاقی  STZدیرابتی شرده و در هریچگونره برنامره
تمرینی شرکت داده نشدند )3 ،گروه سالم کنترل  (HC):این گروه شامل  13موش صحرایی بود که درگیرر هریچ
فعالیتی نبودند .الزم به ذکر است تنها گروه  DTقبل از شروع برنامه تمرینی در برنامه آموزش و آشرنایی برا نروار
گردان شرکت داشتند.
القای دیابت در موش توسط استرپتوزوتوسین )(STZ
القاي دیابت پس از  12ساعت محرومیت از غذا ،در  23سر از موشهاي صحرایی با یکبار تزریرق درون صرفاقی
 54 mg/kgمحلرول ،STZ Sigma, St. Louis MO, USAتهیره شرده در برافر سریترات ترازه  3/4مروالر برا
 pH=5.4صورت پذیرفت .به موشهاي صحرایی غیر دیابتی نیز معرادل حجمری برافر سریترات تزریرق شرد58 .
ساعت پس از تزریق ،با ایجاد یک جراحت کوچک توسط النست روي ورید دم موش هاي صحرایی ،یرک قطرره
خون روي نوار گلوکومتر قرار داده شد و قند خون با استفاده از دستگاه گلوکومتري تندازه گیري شرد .مروشهراي
صحرایی که قند خون آنها باالتر از  253 mg/dlبود ،به عنوان موش هاي صحرایی دیابتی در مطالعه حاضر مورد
استفاده قرار گرفتند .دیابتی شدن همهي آنها تایید گردید.
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پروتکل تمرین استقامتی
تمرین استقامتی روي نوارگردان با شدت متوسط در تحقیق حاضرر انجرام گردیرد .برهطروري کره گرروه تمررین
استقامتی در معرض تمرین نوار گردان براي  4جلسه در هفته و به مدت  6هفته تمررین قررار گرفتنرد .سررعت و
مدت تمرین نوار گردان به تدریج افزایش یافت درحالیکه شیب صفر درنظر گرفته شرد .رونرد افرزایش سررعت و
مدت پژوهش بدین شرح بود :بدین ترتیب که از  13متر در دقیقه با برراي  13دقیقره در هفتره اول 13 ،مترر در
دقیقه براي  23دقیقه در هفته دوم 14 ،متر در دقیقه براي  23دقیقه در هفته سروم 14 ،مترر در دقیقره برراي 33
دقیقه در هفته چهارم ،به  17-18متر در دقیقه براي  33دقیقه در هفته پنجم افرزایش یافرت .جهرت رسریدن بره
سازگاريهاي بدست آمده در حالت یکنواخت ،تمرامی متغیرهراي تمرینری در هفتره پایرانی (هفتره ششرم) ثابرت
نگهداشته شدند .اندازهگیري سطوح گلوکز قبل از شروع انجام پروتکل ،در طول دورهي تمرینی و پس از اتمام آن
از انتها دم هر یک از حیوانات پس از  12ساعت ناشتا توسط گلوکومتر گرفته شد
بافت برداری
با گذشت  25ساعت پس از آخرین جلسه تمرین ،موشهاي صرحرایی توسرط تزریرق درون صرفاقی ترکیبری از
 74mg/kgکتامین و 4 mg/kg-1زایالزین بیهوش شدند .در پژوهش حاضر  3موش دیابتی تلف گردیدند .تحرت
شرایط استریل بافت قلب جدا شد و تا قبل از انجام بررسیهاي آزمایشگاهی در دماي منفی 73نگهرداري شردند.
براي سنجش  TASجهت یکنواخت سازي ،پس از جدا کردن بافت قلب و برش قسمتی از آن ،بخش مد نظر را
در بافر لیز کننده به نسبت  13به  1قرار داده و با استفاده از هموژناز شیشهاي با  13ضربه برر روي یرخ همروژنیز
شده .براي اندازه گیري میزان غلظت آن از کیت تجاري  TASشررکت  Rel Assay Diagnosticبرا اسرتفاده از
روش رنگ سنجی و فتومتریک انجام گردید .استخراج  RNAبا استفاده از کیت تجراري  TRIZOLو مطرابق برا
روش ارائه شده توسط شرکت انجام شد .بهمنظور حذف  ،DNAتمام نمونههاي  RNAبهمدت  1ساعت با آنزیم
Dnaseو مطابق روش ارائه شده توسط شرکت تیمار شدند .غلظت و میزان خلروص نمونرههراي  RNAپرس از
قرائت جذب آنها در طول موج  263 nmو نیز محاسربه نسربت جرذب  263/283برا اسرتفاده از اسرپکتروفوتومتر
بیوفتومتر (اپندورف ،آلمان) تعیین گردید .نمونههایی که نسبت جذب  263/283آنها بیش از  1/8بود .جهت سنتز
cDNAمورد استفاده قرار گرفتند .سنتز  cDNAبرا اسرتفاده از کیرت تجراري  AmpliSenceصرورت پرذیرفت.
پرایمرهاي تصادفی هگزامر در واکنشهایی با حجم  23 μLمطابق دستورالعمل شرکت انجام شد .به منظور تأیید
بیان ژنهاي مورد نظر ،ابتدا واکنش روي بافتهاي مورد نظر انجام گردید و در صورت تأیید بیان ژنهراي مرورد
نظر به منظور بررسی مقایسهاي بیان ژنها از آزمون  PCRدر زمان حقیقی استفاده گردید .براي طراحی پرروب و
پرایمر از نرم افزار  Beacon designer TM7/01اسرتفاده شرد .واکرنشهراي  PCRبرا اسرتفاده از آنرزیم Taq
polymeraseدر واکنشهایی با حجم  24 μLانجام شد .نمونه  cDNAبافت قلب به عنوان کنترل مثبت و یرک
نمونه واکنش فاقد  cDNAبهعنوان کنترل منفی در هر واکرنش  PCRدر نظرر گرفتره شرد .برهمنظرور مشراهده
محصول  PCRاز ژل آگاروز دو درصد تهیه شده در محلول بافر  TAEاستفاده شد .براي ارزیابی تغییرات در بیران
ژنها روش مقایسهاي  2-ΔΔCtو دستگاه  Mini Option Tmمحصول شرکت بیروراد و کیرت تجراري qPCR
 Probe Master Bioneerاستفاده شد .مقادیر مقایسهاي بیان ژنهاي مورد نظر در مقایسه با بیران GAPDH
در هر بافت توسط نرم افزار ژن ارزیابی و بر اساس رابطه  2-ΔΔCtگزارش گردید.
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جدول  :1توالی پرایمرهای مورد استفاده در پژوهش
اندازه bp

برگشت

ژنها

رفت

119

TACTCAGCACCAGCATCACC

AGTTCAACGGCACAGTCAAG

GAPDH

149

CATGAGGATCTGCATTCGGAC

ACCTCTGAGCATGGAACTCA

VEGF-B

روشهای تجزیه و تحلیل آماری
براي تجزیه وتحلیل دادهها از آزمون شاپیروویلک براي طبیعی بودن توزیع دادهها استفاده شد و پس از بدست
آمدن تجانس میانگین واریانسها از تحلیل واریانس اندازه گیري مکرر براي بررسی نتایج قندخون و از آزمون
تحلیل واریانس یک طرفه با سطح معناداري ( )P<3/34و آزمون تعقیبی  LSDاستفاده گردید.
یافتهها
در شروع برنامه تمرینی سطح گلوکز خون به صورت معناداري پس از القراي دیابرت توسرط استرپتوزوتوسرین در
موشهاي گروههاي دیابتی افزایش یافت و پس از  6هفته تمرین استقامتی در مقایسه با گروههاي سالم همچنان
از اختالف معناداري برخوردار بود ( )P<3/34و این افزایش گلوکز در طول دورهي تمرینی نیز ادامه داشت ،اما باید
بیان نمود که در پایان برنامه تمرینی ،غلظت گلوکز خون گروه دیابت تمرین کرده نسبت به گروه دیابت کنترل به
صورت معناداري پایینتر بود (شکل .)1
*#
*

*
*

450

B400

*

350

دیابت تمرین

250

دیابت کنترل

200

سالم کنترل

150

گلوکز)(mg/dl

*

300

100
50
0
بعد از تمرین

هفته ي چهارم

هفته ي دوم

قبل از تمرین

شکل  :1سطح سرمی گلوکز ناشتا ( )Mean ± SDدر موش های صحرایی گروه های مختلف.
*تفاوت معنادار بین گروه دیابت تمرین و دیابت کنترل با سالم کنترل و  #تفاوت معنادار گروه دیابت تمرین و دیابت کنترل
( )P<3/34براساس آزمون آماري تحلیل واریانس با اندازهگیري هاي مکرر
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نتایج تجزیه و تحلیل بافت قلب
نتایج آزمون تعقیبی  LSDنشان داد که پس از  6هفته تمررین اسرتقامتی میرزان بیران ژن  VEGF-Bدر گرروه
تمرین دیابت نسبت به دیابت کنترل تفاوت معناداري ( )P=3/331و میزان آن درگروه تمرین دیابت بیشرتر بروده
است .در گروه دیابت کنترل نسبت به گروه سالم کنترل تفاوت معناداري داشته اسرت ( .)P=3/331الزم بره ذکرر
است که بین دو گروه دیابت تمرین و کنترل سالم نیز تفاوت معناداري مشاهده نشد ( .)P=3/365میزان  TASدر
گروه دیابت تمرین تفاوت معناداري نسبت به گروه کنترل دیابت مشراهده گردیرد ( )P=3/331و میرزان آن در در
گروه دیابت تمرین بیشتر بوده است .همچنین نتایج نشان داد که میزان  TASدر دو گروه دیابت تمرین و دیابرت
کنترل نسبت به گروه کنترل سالم به ترتیب با سرطح معنراداري ( )P=3/331و ( )P=3/333کراهش معنراداري را
داشتند .در دوگروه دیابت تمرین و دیابت کنترل نیز اختالف معناداري مشاهده شد (.)P=3/331

***

*

1

**

DT

0.6

DC
0.4

HC

0.2

تغییرات بیان نسبی VEGF-B

0.8

0
HC

DC

DT

شکل  :2بیان ژن  VEGF-Bبر اساس ( )Mean±SDبافت قلب پس از شش هفته تمرین استقامتی بر
اساس آزمون تحلیل واریانس یکراهه در موشهای گروههای مختلف .عالئم اختصاري :DT :دیابت تمرین،
:DCدیابت کنترل و  :HCسالم کنترل* .اختالف معنادار گروه  DTو ** ,DCاختالف معنادار گروه  DTو
***,HCاختالف معنادار گروه  HCو .DC

بحث و بررسی
فعالیتهاي ورزشی را میتوان بهعنوان یک شاخص محافظتی براي قلب بیمراران دیرابتی در نظرر گرفرت.
تحقیقات بسیاري نشان دادهاند که هنگام فعالیت ورزشی ،تغییرات ساختاري در بافت قلب دیده میشرود (.)18،17
مطالعات نشان دادهاند که احتمال دارد دیابت بر شاخصهاي پروآنژیوژنیک و آنتی آنژیوژنیرک اثرگرذار باشرد؛ بره
طوري که موجب تغییر تعادل بین عوامل تحریک کننده و مهار کننده آنژیوژنز شده و در نهایت ،موجرب افرزایش
بیماري هاي قلبی -عروقی شود ( .)19در مطالعه حاضر به بررسی اثر  6هفته تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن
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VEGF-Bو  TASبافت قلب موشهاي صحرایی نر مبتال به دیابت تجربی پرداخته شد .تمرینات بدنی منظم
و مستمر ،میتواند موجب ایجاد سازوکارهاي مفیدي در عملکرد قلب شود و در آمادهسازي سلولها براي مقابله برا
سطوح باالتر استرس اکسیداتیو و بیماريهاي مرتبط با این ارگان ،نقش داشته باشد کره از جملره ایرن تمرینرات،
تمرین استقامتی است ( .)23بنابر نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر  6هفته تمررین اسرتقامتی موجرب کراهش
معنادار غلظت گلوکز خون در گروه تمرین دیابتی شده است .نتایج مطالعات مختلف نشران مریدهنرد کره ورزش
میتواند جهت کاهش سطح گلوکز پالسما در طول ورزش و پس از آن مفید واقع شود .همچنین نشان داده شرده
ورزش میتواند حساسیت انسولینی را نیز افزایش دهد ( .)21در برخی مطالعات بیان شده است که کراهش گلروکز
خون پس از فعالیت ورزشی ریشه در بهتر شدن عملکرد انسولینی و بهبود پاسخ سلولها به انسولین دارد .بنابراین
افزایش برداشت گلوکز ناشی از فعالیت ورزشی میتواند ریشه در افزایش بیان  GLU4-4و IRS-1در فعالیرت
ورزشی داشته باشد (.)22

***

*

0.5
0.45
0.4

DT
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0.25
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شکل  :3وضعیت  TASبراساس ( )Mean±SDبافت قلب پس از شش هفته تمرین استقامتی بر
اساس آزمون تحلیل واریانس یکراهه در موشهای گروههای مختلف .عالئم اختصاری :DT :دیابت
تمرین :DC ،دیابت کنترل و  :HCسالم کنترل* .اختالف معنادار گروه  DTو ** ,DCاختالف معنادار
گروه  DTو *** ,HCاختالف معنادار گروه  HCو .DC

یکی از شاخصهاي اندازه گیري در تحقیق حاضر میزان بیان ژن  VEGF-Bدر بافت قلب موشهراي دیرابتی
بود که مشاهده گردید تمرین ورزشی بر میزان بیان آن تاثیر داشته است و باعث افزایش بیان آن در گروه دیابرت
تمرین در مقایسه با دیابت کنترل شده است که این بیان از طریق محرکهاي مختلفری نظیرر نیتریرک اکسراید،
 GIF-1تحریک و موجب توسعهي شبکه عروقی قلب میگردد .نشان داده اسرت کره در قلرب طبیعری و سرالم
پروتئین  VEGF-Bبیان میشود و آنژیوژنز را در هر دو شرایط فیزیولوژیکی و پراتولوژیکی میرانجی مرینمایرد
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( .)23فقدان  VEGF-Bو ایزوفرمهاي قلب دیابتی منجرر بره اخرتالل آنژیروژنز ،کراهش پرفیروژن میوکرارد و
ایسکمی میشود ( .)25میتوان اینگونه بیان نمود که دیابت با افرزایش فشرار اکسریداتیو باعرث اخرتالل فرآینرد
آنژیوژنژ میشود ( .)24مطالعهي حاضر نشان داد که القاي دیابت در قلب سطوح بیان ژن  VEGF-Bرا کراهش
میدهد که همراستا با نتایج بسیاري از مطالعات است ( .)28-26مطالعات پیشین نشان دادهاند که انسرولین مری-
تواند از طریق فعال کردن مسیر  PI3 kinase/Aktبیان این پروتئین را تنظریم نمایرد ( .)29در گرروه دیرابتی
شده با  STZمشاهده گردید که دیابت باعث کاهش بیان ژن  VEGF-Bگردیده اسرت کره مطرابق برا نترایج
گزارشهاي قبلی بود که تنظیم پایینی این پروتئین در قلب دیابتی و وضعیت مقاوم به انسولین نشان داده بودند و
کاهش انسولین را به عنوان دلیل کاهش بیان کرده بودند ( .)33از طرف دیگر ،نشران داده اسرت کره بیران ژن و
پروتئین  VEGF-Bنیز بعد از تمرین استقامتی افزایش مییابد .احتماال کاهش مقاومرت بره انسرولین ،افرزایش
حساسیت انسولینی و انقباضهاي عضالنی ناشی از تمرین استقامتی سبب بهبود و افزایش معنادار بیران ژن ایرن
پروتئین بافت قلب شده باشند ( .)31بنابراین یکی از عواملی که منجر به آزاد شدن سطوح  VEGF-Bدر گرروه
تجربی نسبت به گروه کنترل گردیده است باالتر بودن جریان خون عضله در رتهاي تمرین کرده اسرت کره بره
موجب آن فشار برشی بیشتري به جدار عروق وارد گردد ( .)32فشار برشی بهطور عمده سبب آرتریوژنز و آنژیوژنز
میگردد .اینگونه به نظر میرسد که افزایش فشار برشی از طریق فعالسازي کانالهاي یونی بهویژه کانرالهراي
پتاسیمی بیشتر موجب ترشح اتساع کنندههاي عروقی بهویژه  NOدر نتیجه فعرالسرازي گیرنردههراي تیرروزین
کینازي فاکتورهاي رشد بهویژه  VEGFمیگردد ( .)33یک فرضیه دیگر که براي افزایش این پروتئین میتروان
در نظر گرفت این است که فعالیتهاي بدنی موجب افزایش شاخصهاي رشردي مریگردنرد و ایرن شراخصهرا
موجب فعال سازي  GH-IGF1و بدین ترتیب موجب افزایش رگزایی میگردند .از سوي دیگر هورمرون رشرد
عاملی براي فعال سازي نیتریک اکساید میباشد که از طریق رگ گشایی میتوانرد عراملی برراي رگزایری باشرد.
رادریگیجز و همکاران ( )35و ارکات و همکاران ( )34همراسرتا برا مطالعرهي حاضرر نشران دادنرد کره تمرینرات
استقامتی میزان بیان  VEGF-Bرا افزایش میدهد که این افزایش از طریق افزایش متابولیسم عضلهي قلبی و
ایجاد شرایط کمبود اکسیژن موجب تحریک  HIF-1و بهبود آنژیوژنز قلبی از طریق افزایش  VEGF-Bمری-
گردد .در بیشتر پژوهشهاي انجام شده افزایش سطوح این پروتئین دیده میشود اما در پارهاي از پژوهشهرا هرم
کاهش آن دیده میگردد ( )36،37که این به معناي عدم تاثیر فعالیت ورزشی نیست بلکه این کاهش موقتی می-
تواند ناشی از اتصال  VEFG-Bبه گیرندههاي موجود در سلولهاي آندوتلیال باشد که این اتصال خود محرکی
براي فرایند آنژیوژنز در عضلهي قلبی باشد ( .)38عوامل دیگري نیرز علرل ناهمسرویی تغییررات  VEFG-Bدر
تحقیق حاضر درمقایسه با نتیجه تحقیقات ناهمسو میباشد که ازجملهي آنها میتوان به نروع آزمرودنیهرا باشرد
چنانچه در پژوهش حاضر از رتها به عنوان آزمودنی استفاده گردید اما در پژوهشهراي ذکرر شرده آزمرودنیهرا
انسان بودند .سایر عوامل موثر دیگر در اثرگذاري بر این فاکتور پروتکل تحقیق ،مدت و شردت تمررین مریباشرد
(.)39
از دیگر شاخصهاي اندازهگیري شده در پژوهش حاضر بررسی تغییرات  TASپرس از یرک دوره تمررین
استقامتی در موشهاي دیابتی بود که نتایج نشاندهندهي تاثیر مثبت فعالیت استقامتی بر سطح آن در بافت قلرب
حیوانات دیابتی بوده است که همراستا با سایر پژوهشهایی است که تاثیر مثبت فعالیت ورزشی را بر  TASبیان
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نموده اند ( .)52-53این درحالی است که در گروه دیابت کنترل کاهش سطوح آن دیده شده است .از جمله دالیل
ایجاد استرس اکسیداتیو در گرروه رتهراي دیرابتی مریتروان بره فعرالسرازي مسریر پینره آل ،افرزایش نسربت
 NAD/NADH+درون سلولی ،خوداکسایشی گلوکز و همچنین اختالل در متابولیسم نیتریک اکسراید اشراره
کرد ( .)53اینگونه بهنظر میرسد که بر اثر بیماري دیابت اکسیدانهاي ناشی از بافت قلب افزایش یافته اسرت و
سیستم آنتیاکسیدانی تضعیف میگردد .مکانیسمهاي متعددي براي توجیره پاسرخ آنرزیمهراي آنتیاکسیدانی بره
فعالیت ورزشی ارائه شده است .متعاقرب تمرینرات ورزشری تولید رادیکالهاي آزاد افرزایش مییابد .در نتیجه بره
دنبال آن مالون دي آلدئید ) (MDAکه به عنوان یکی ازشاخصهراي پراکرسیداسیون لیپیردي غشرا گلبرول-
هاي قرمز خون شناخته شده است ،افزایش مییابد .افزایش اسررترس اکررسیداتیوها در برردن ،سیررستم دفراعی
سلول همانند آنزیمهاي آنتیاکسیدانی جهت مقابله بررا اسررترس اکررسیداتیو تولیررد شررده تحریررک و فعررال
میشوند ( .)55فعالیت ورزشی منظم قادر است از استرس اکسیداتیو با کراهش پراکسیداسریون لیپیرد و همچنرین
افزایش  TASو فعالیت سوپراکسیدیسموتاز جلوگیري کند ( .)54میتوان به این نکته نیرز اشراره کررد کره قررار
گیري مداوم در موقعیتهاي تسهیل کننده تولید گونههاي اکسیژن واکنشپذیر باعث ایجاد سازگاريهایی میشود
که دفاع سلولی و فعالیت آنزیمهاي آنتی اکسیدانی را بهبرود بخشریده و در نتیجره ،فعالیرت رادیکرالهراي آزاد را
کاهش میدهد ( .)56کاهش وضعیت اکسیدانی بر اثر تمرینات ورزشی منظم چندین هفتهاي را میتوان به بهبرود
ظرفیت آنتیاکسیدانی درونزاد و یا بهبود عملکرد دستگاه انتقال الکترون (جلوگیري از نشت الکتررون) نسربت داد
( .)57همچنین ،تولید مکرر رادیکالهاي آزاد ناشی از ایسکمی و انتشار مجدد خون در سطح عضالنی کره در اثرر
فعالیتهاي ورزشی روي میدهد میتواند در بهبود نیم رخ آنتیاکسیدانی نقش داشته باشد ( .)56،58این نتایج بره
دست آمده از تحقیق حاضر داللت بر نقش تمرینات با شدت متوسط بر کنترل شاخص هاي استرس اکسایشری و
پیشگیري از پراکسیداسیون لیپید و آسیب پذیري غشا دارد .شدت و مدت فعالیت بدنی متغیرهاي مهمری هسرتند
که میتوانند در نوع فعالیت بدنی و بر اثرگذاري روي شاخصهاي استرس اکسایشی و وضرعیت آنتری اکسریدانی
بدن دخالت نماید ( .)59با این وجود در برخی از پژوهشها میزان  TASپس از فعالیت ورزشری تغییرر معنراداري
نکرده و یا حتی کاهش یافته است که به دالیل بسیاري بستگی دارد .با توجه به اینکره اکرسیژن رسررانی زیرراد
برافتی یکری از مهمترین دالیل افزایش عوامل استرس اکسیداتیو میباشد و پاسخ استرس اکسیداتیو بره فعالیرت
ورزشی تحرت ترأثیر عرواملی از قبیل وضعیت سالمتی فرد ،سن ،جنس ،نژاد ،ژنتیک ،میرزان آمرادگی جسرمانی،
تفراوتهراي فرردي ،پاسرخهراي متفراوت بافتی ،تارهاي عرضالنی و انرواع آن ،شردت و مردت و نرروع تمررین
ورزش انجام شده و کاهش دریافت مواد غذائی ضرد اسررررترس اکررررسیداتیو در تغذیرررره روزانرررره افررررراد
قررررار میگیررد .دالیل ذکر شده در باال میتواند علت عدم تغییر معنادار یا کاهش  TASپس از فعالیت ورزشی
باشد ( .)43،41این پژوهش نیز همانند بسیاري از پژوهشها داراي محدودیتهایی بوده است که ازجمله آن عردم
بررسی سایر عوامل مرتبط در روند آنژیوژنز بوده است و پیشنهاد میگردد در مطالعات آینده سایر عوامل درگیرر در
این روند نیز تحت بررسی قرار گیرند.
نتیجهگیری
با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر میرسد که دیابت باعث کاهش بیان ژن  VEFG-Bدر بافت قلب دیابتی
گردیده است و تمرین استقامتی باشدت متوسط اثر مثبتی بر بیان ژن آنزیم  VEGF-Bداشته است که نشان-
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دهندهي اثر مثبت فعالیت بدنی در مقابل بیتحرکی در بیماري دیابت و آسیب هاي قلبی ناشی از دیابت در نتیجه
افزایش استرس اکسیداتیو و کاهش همزمان وضعیت آنتی اکسیدانی است .بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که
تمرین استقامتی باشدت متوسط از طریق بهبود ظرفیت آنتیاکسیدانی تام به عنوان عامل قدرتمند در جهت
محافظت از بافت قلب در مقابل استرس اکسیداتیو میباشد.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه دوره دکتراي تخصصی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه میباشد .بدین وسیله مراتب
سپاس و قدردانی خود را از دوستان عزیزي که در دانشگاه آزاد کرمانشاه ما را یاري رساندند ،اعالم می نماییم.
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Abstract
Background and Purpose: Diabetes causes cardiovascular disorders and
coronary artery disease or systemic hypertension. Therefore, the aim of the
present study was to evaluate the effect of aerobic exercise on vascular
endothelial growth factor-B (VEGF-B) gene expression and the amount of
total antioxidant status (TAS) of cardiac tissue in diabetic male rats.
Methodology: This experimental study was performed on 30 adult male
Wistar rats and divided into 3 groups of Diabetic training, Diabetic control
and healthy control (n = 10). Diabetes was induced by a single dose of
streptozotocin (45 mg/kg). The exercise program consisted of 6 weeks of
treadmill training. 24 hours after of the last training session, cardiac tissue
samples were extracted to measure VEGF-B gene expression and TAS.
One-way ANOVA and LSD test with statistical level of (P˂0.05) were used
to compare between groups differences.
Results: Results showed that after one period of endurance training there
was a significant increase in VEGF-B gene expression and TAS in the DT
group compared to CD group (P = 0.001). There was no significant
difference (P = 0.364) in VEGF-B gene expression, also a significant
difference (P = 0.033) was in antioxidant status in DT and HC groups.
Conclusion: It seems that endurance training has a positive effect on
VEGF-B and TAS of in the heart of diabetic rats.
Key words: Aerobic Exercise, VEGF-B, TAS, Heart, Diabetes

