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 SIRT3و  OGG1بافت کبد موش هاي صحرايي نر
زوفا زنجيريان ،1محمد اسماعيل افضل پور ،1هادي سرير ،2محسن محمدنيا احمدي1

 )1گروه فيزيولوژي ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه بيرجند ،بيرجند ،ايران
 )2گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه بيرجند ،بيرجند ،ايران

تاریخ دریافت1397/8/13 :

چکيده
مقدمه :سيرتوئين ،)SIRT3( 3-آنزيم های ميتوکندريايي را استيل زدايي و فعال کرده و با تنظيم اگزو-گوانين گليکوسيالز )OGG1( 1-در
حفظ يکپارچگي ميتوکندری و جلوگيری از آپوپتوز ايفای نقش مي نمايد .رزوراترول محرک  SIRT3بوده و ورزشکاران از اين مکمل به منظور تقويت
تمرين بهره مي برند .در مطالعه حاضر تاثير تمرين تداومي و مصرف رزوراترول بر سطوح پروتئيني  SIRT3و  OGG1بافت کبد موش های صحرايي
نر بررسي شد.
مواد و روش ها 32 :سر موش نر به صورت تصـادفي در گروه های .1کنترل.2 ،رزوراترول .3 ،تمرين تداومي و  .4تمرين تداومي و رزوراترول
تقسـيم شـدند .تمرين تداومي  6هفته( 6روز) با شدت  80درصد  VO2 maxروی نوار گردان اجرا گرديد .رزوراترول به ميزان  50ميلي گرم/کيلوگرم
وزن بدن/روز توسط گــروه های  2و  4مصرف شد .در انتهای  6هفته ،حيوانات با ترکيب کتامين-زايالزين بي هوش و نمونه کبدی آن ها جهـــت
اندازه گيری سطوح پروتئيني  SIRT3و  OGG1به روش االيزا برداشته شد .تحليل آماری داده ها نيز با روش آنوا يک طرفه و در سطح معني داری
 0/05انجام شد.
يافته هاي پژوهش :مصرف رزوراترول موجب افزايش سطوح  SIRT3گروه های رزوراتول( )P=0.01و تمرين تداومي و مصرف
رزوراتول( )P=0.0001و افزايش سطوح  OGG1گروه تمرين تداومي و مصرف رزوراتول( )P=0.0001شد؛ اما بر سطح  OGG1گروه
رزوراتول( )P=0.91تاثير نداشت .به عالوه ،سطح  SIRT3و  OGG1نيز با افزايش معني داری در گروه تمرين تداومي( )P=0.0001در مقايسه با
گروه رزوراتول همراه بود.
بحث و نتيجه گيري :احتماالً ترکيب تمرين تداومي با مصرف مکمل رزوراترول اثر مثبت بيشتری بر شاخص های  SIRT3و  OGG1در
مقايسه با تمرين تدوامي يا مصرف مکمل تنها دارند ،از اين رو مصرف اين مکمل همراه با تمرين تداومي توصيه مي شود.

واژه هاي کليدي :رزوراتــــرول ،تمــــرين تداومي ،آنزيم سيرتوئين ،)SIRT3( 3-آنزيم  -8اگزو گوانين DNA

گليکوسيالز()OGG1
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مقدمه
پژوهـــش های دهه اخير از وجود خانواده ای از
ژن ها به نام سيرتوئين( )SIRT 1-7خبر مي دهند که
با استرس های سلولي فعال شده و باعث واکنش های
دفاعي و ترميمي در برابر سالخوردگي ،سالمت ارگان و
طول عمر مي شوند( .)1،2با وجود اين که هنوز از نظر
علمي ،اثرات سيرتوئين ها در افزايش طول عمر ثابت
نشده است ،ولي در مورد اثرات مفيدشان در سالمت
بدني و کيفيت زندگي اطمينان خوبي حاصل شده
است( .)1در ميان سيرتوئين ها ،آنزيم سيرتوئين3-
( )SIRT3که يک پروتئين ميتوکندريايي وابسته به
 NAD+مي باشد( ،)2يک استيل زدای ميتوکندريايي
است که در بافت هايي با سوخت و ساز باال هم چون
کبد ،قلب ،مــغز و بافت چرب قهوه ای به وفور يافت
مي شود .سيرتوئين ،آنزيم های ميتوکندريايي دخيل در
بتا اکسيداسيون اسيدهای چرب ،متابوليسم اسيدهای
آمينه ،زنجيره انتقال الکترون و دفاع آنتي اکسيداني را
استيل زدايي و فعال مي سازد و به عنوان واسطه ای
برای افزايش طول عمر از طريق کاهش کالری رژيم
غذايي پيشنهاد مي شود(.)3
در مقابل ،آنزيم -8اگزو گوانين  DNAگليکوسيالز
( )OGG1به عنوان يک هدف جديد  SIRT3شناخته
شده و رابطه آن با  SIRT3نشان داده شده است؛ به
گونه ای که احتماالً توسط  SIRT3استيل زدايي شده و
از کاهش آن جلوگيری مي کند .تنظيم استيالسيون
پروتئين  OGG1توسط  ،SIRT3يک نــــقـــش
بحث برانگـــيز در ترميــــم آسيــــب های DNA
ميتوکندريايي ،حفظ يکپــــارچگي ميـــتوکندريايي و
جلوگيری از آپوپتوزيس سلولي ناشي از فشار اکسايشي
دارد( .)4عواملي از جمله محدوديت کالری ،گرسنگي و
ورزش باعث افزايش متابوليسم و فشار اکسايشي خفيف
شده و  SIRT3را فعال مي سازند .کاهش بيان SIRT3
در سلول های اسکلتي انسان با سالخوردگي ،عدم
تحرک و کاهش بازده متابوليسمي همراه است(.)5
فعاليت ورزشي احتماالً يک مداخله گر در تغيير
سطح ميتوکندريايي خانواده سيرتوئين ها مي باشد ،با
اين حال مطالعات بيشتری در اين خصوص نياز
است( .)6بو و همکاران( )2014پيشنهاد دادند که

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 6:47 IRST on Saturday January 16th 2021

فعاليت ورزشي طــوالني روی نوارگردان بر سطح
 OGG1مـــوثر است و ظرفيــــت ترميم DNA
ميتوکندريايي را در هيپوکمپ موش افزايش مي دهد و
باعث حفاظت در مقابل اختالل ميتوکندری در اثر
بيماری آلزايمر مي گردد( .)7در مقابل ،راداک و
همکاران( )2008گزارش کردند که تمرينات ورزشي
باعث کاهش فعاليت  OGG1ميـــتوکنــدريايي کبد
مي گردد .سوارس و همکاران( )2015متعاقب تمرين
ورزشي منظم  16هفته ای ،کاهش معني دار شکسته
شدن  DNAرا گزارش و از آن جاييکه در سطوح -8
اگزو-گوانين( )8-oxo-Gو  OGG1تغيير معني داری
ديده نشد ،اذعان داشتند که اثرات محافظتي در برابر
آسيب  DNAلنفوسيت ها ،احتماالً نه به خاطر افزايش
شاخص ترميمي  ،OGG1بلکه به دليل افزايش ظرفيت
آنتي اکسيداني رخ داده است( .)8نتيجه کلي آن که
نتايج موجود در خصوص تاثير ورزش تداومي بر سطح
 ،OGG1ناهمسو مي باشد و هنوز اطالعات کافي در
اين مورد وجود ندارد.
با توجه به اين که فعاليت ورزشي شديد با ايجاد
فشار اکسايشي ،باعث مصرف آنتي اکسيدان ها در بدن
مي گردد ،استفاده از مکمل های آنتي اکسيداني برای
حمايت از سيستم دفاعي بدن توصيه مي شود.
رزوراترول يک ترکيب گياهي و غذايي شناخته شده
است که دارای فعاليت آنتي اکسيداني( ،)9کاهنده
التهاب( ،)10جلوگيری از آسيب اکسايشي از طريق مهار
آپوپتوزيس سلولي ،سرکوب پتانسيل فروپاشي غشاء
ميتوکندری و کاهش راديکال آزاد مــــيتوکندريايي
مي باشد( .)11به عالوه ،در تنظيم متابوليسم انرژی
درگير است و احتماالً دوزهای پايين آن باعث تحريک
 NADHدهيدروژناز و مخصوصاً فعاليت کمپلکس1-
ميتوکندريايي و افزايش نسبـــت NAD+/NADH
مي شود .اعتقاد بر آن است که اين سطح باالتر
 ،NAD+باعث افزايش مسيرهای وابسته به SIRT3
(مانند چرخه کـــربس و اکســيداسيون اسيدهای
چرب) مي شود( .)9فعاليت  SIRT3با دوزهای مختلف
رزوراترول تغيير مي کند ،به طوری که نتايج پژوهش
گرتز و همکاران( )2012حاکي از تحريک فعاليت های
استيل زدايي  SIRT5و مهار فعاليت های وابسته به
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اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم و ششم

در پژوهش حاضر رزوراترول از شرکت سيگما
آلدريچ آمريکا خريداری شد و روزانه به ميــزان 50
ميلي گرم به ازای هر کيلوگرم جرم بدن به صورت
معلق در آب اتوکالو از طريق گــاواژ دهــــاني به

پنجم
 28دقيقه 27 ،متر در
دقيقه
 40دقيقه 27 ،متر در
دقيقه
 52دقيقه 27 ،متر در
دقيقه
 60دقيقه 27 ،متر در
دقيقه

ششم
 30دقيقه 27 ،متر در
دقيقه
 42دقيقه 27 ،متر در
دقيقه
 54دقيقه 27 ،متر در
دقيقه
 60دقيقه 27 ،متر در
دقيقه

موش های گروه های مصرف کننده مکمل داده شد.
برای خنثي کردن اثر استرس گاواژ به مـــوش های
گروه های کنترل و تمرين ورزشي تــــداومي روزانه
 200 µLآب اتوکالو گاواژ شد( .)10وزن موش های
99
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هفته

جدول شماره  .1پروتکل تمرين تداومي شديد
روز
چهارم
سوم
دوم
 26دقيقه 27 ،متر در
 24دقيقه 27 ،متر در
 22دقيقه 27 ،متر در
دقيقه
دقيقه
دقيقه
 38دقيقه 27 ،متر در
 36دقيقه 27 ،متر در
 34دقيقه 27 ،متر در
دقيقه
دقيقه
دقيقه
 50دقيقه 27 ،متر در
 48دقيقه 27 ،متر در
 46دقيقه 27 ،متر در
دقيقه
دقيقه
دقيقه
 60دقيقه 27 ،متر در
 60دقيقه 27 ،متر در
 58دقيقه 27 ،متر در
دقيقه
دقيقه
دقيقه
 60دقيقه 27 ،متر در دقيقه ،تا انتهای هفته ششم

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 6:47 IRST on Saturday January 16th 2021

 SIRT3به دنبال مصرف دوز باالی رزوراترول بود .هم
چنين مصرف مکمل ،باعث تنظيم افزايشي ژن های
آنتي اکسيداني از جمله ژن  OGG1گرديد( .)3در کل،
يافته های گوناگون نشان از آن دارند که تنظيم
 OGG1در هسته و ميتوکندری بافت های مختلف يا
در شدت های گوناگون تمريني ،متفاوت مي باشد(.)8
مطالعه بر روی  SIRT3و  OGG1به عنوان دو
شاخصي که در بيوژنز بافتي ،تنظيم اعمال حياتي و
عملکرد بافتي مطلوب تاثير دارند ،در نوع خود جالب
است و تعامل تمرينات ورزشي تداومي با اين دو
شاخص ،موضــوعي جديد و بکر در حوزه فيزيولوژی
مي باشد .به ويژه آن که تاثير مکمل رزوراترول نيز هم
زمان سنجيده خواهد شد .بافت کبد از ميزان انرژی
مصرفي بيشتری در مقايسه با ساير بافت ها از جمله
عضله اسکلتي و مغـــز برخــــوردار است و تعداد
ميتوکندری های آن نيز بسيار زياد است؛ همين وضعيت
اين بافت را در معرض فـــشار اکسايشي شديد قرار
مي دهد و موجب شده اين بافت به عنوان يکــي از
بافت های هدف به منظور بررسي عوامل تعيين کننده
و تعديل کننده فشار اکسايشي(مانند تمرين يا مکمل) از
طرف محققان قرار گيرد .بر اين اساس ،پژوهش حاضر
به منظور کمک به توسعه دانش ،آگاهي پژوهشگران و
مربيان از تاثير مکمل رزوراترول به تنهايي و در ترکيب

اول
 20دقيقه 27 ،متر
در دقيقه
 32دقيقه 27 ،متر
در دقيقه
 44دقيقه 27 ،متر
در دقيقه
 56دقيقه 27 ،متر
در دقيقه

با تمرين تداومي و استفاده در علم ژرونتولوژی(علم
مطالعه تاثيرات پيری و سالمندی) مي باشد.
مواد و روش ها
در اين مطالعه 32 ،سر موش صحرايي نر(نژاد
آلبينو ويستار) با سن  12هفته و با محدوده وزني 250
تا  300گرم از مرکز تکثير و پرورش حيوانات
آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند خريداری و
به حيوان خانه دانشکده کشاورزی بيرجند منتقل شدند
و بر اساس دستورالعمل های استفاده و مراقبت از
حيوانات آزمايشگاهي(اصول مراقبت از حيــــوانات
آزمايشگاهي؛ نشر  ،NIHبا شماره  ،23-86تجديد نظر
 )1996نگهداری شدند .سپس به صـورت تصـادفي بـه
چهار گروه گروه کنترل( ،)Conگروه مصرف کننده
مکمل( ،)Rگروه تمرين ورزشي تداومي( ،)Cگروه
تمرين ورزشي تداومي+مصرف مکمل( )C+Rتقسـيم
شـدند .هم چنن قبل از شروع تحقيق ،موش های
صحرايي دوره يک هفتـه ای جهت سازش پذيری با
محـيط جديـد و نحـوه فعاليت روی نوارگردان را طي
کردند .پروتکل تمرين تداومي پژوهش حاضر( )12روی
نوارگردان  12رديفه مخـــصوص جوندگان(شرکت
يارمند سيستم شمال ،ايران) برای  6هفــــته 6 ،روز
در هفته ،و با رعايت اصل اضافه بــــار اجرا شـــد
(جدول شماره .)1
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جدول شماره  .2ميانگين و انحراف معيار وزن موش هاي صحرايي در گروه هاي مطالعه
تعداد وزن(گرم)
گروه ها
8
کنترل
342±6/58
8
مصرف کننده مکمل
332±9/14
8
تمرين ورزشي تداومي
335±/33
8
تداومي و مکمل
338±7/25
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صحرايي قبل از دوره تمـــريني(به منظور قرار دادن
موش ها در گروه ها بر اساس وزن يکسان) ،در حين
دوره تمريني به صورت هفتگي(به منظور گاواژ صحيح
رزوراترول) و در انتهای دوره تمريني(به منظور تعيين
اثرات احــتمالي بيش تمريني) توسط ترازوی بونسو
اندازه گيری شد.
به منظور جلوگيری از اثرات باقي مانده آخرين جلسه
تمريني ،موش های صحرايي  48ساعت بعد از آخرين
جلسه تمريني تحت شرايط بي هوشي عميق(تزريق
صفاقي کتـــامين  80ميلي گرم/کيلوگرم وزن بدن،
زايالزين  8ميلي گرم/کيلوگرم وزن بدن) در ساعات
بين  10تا  11صبح معدوم شدند .متعاقباً شکم موش ها
توسط قيچي جراحي شکافته و قسمتي از بافت کبد با
احتياط برداشت شد .بعد از شستشو با سالين ،برای پاک
کردن خون های اضافي ،قسمت جدا شده از کبد در
داخل ميکروتيوب(شرکت کاريز مهر ،ايران) قرار داده
شد و فوراً برای  2دقـــيقه در داخل تانک ازت
( XC34/18شرکت  ،MVEآمريکا) در دمای -170
درجه سانتي گراد فرو برده شد .در پايان ،نمونه ها در
دمای  -80درجه سانــــتي گراد در داخل فريزر
آزمايشگاهي(شرکت  ،GFLآلمان) برای تــــجزيه و
تحليل بيوشيمـــيايي نگهداری شدند .برای ارزيابي
بيوشيميايي متغيرهای وابسته ،کبد توسط نيتروژن مايع
پودر شد .برای ارزيـــابي پروتئـــين های  SIRT3و
 ،OGG1فسفات بافر سالين  1Xو مهارکننده پروتئاز
(شرکت گولد بايوتکنولوژی ،ايالت متحده آمريکا ،شماره
کاتالوگ )GB-326-1 :به ميــــکروتيوب های حاوی
بافت کبد پودر شده اضافه شد و برای يک شبانه روز در
دمای  -20درجه سانتي گراد نگهداری گرديد .بعد از دو
چرخه فريز-تاو که برای شکـــستن غشاهای سلولي
انجام مي شود ،هموژنه ورتکس(ورتکس مخلوط کن
استوارت ،انگليس) شد و برای  5دقيقـه در ســـــرعت
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× 5000gو در دمای بين  2تا  8درجه سانتي گراد
سانتريفيوژ(سانتريفيوژ اپــندورف ،آلمان) گرديد .حجم
مشخصي از رويه شفاف حاصله در باالی ميکروتيوب
برداشته و داخــل چاهـــک های پليتريخته شـــد و
ارزيابي ها فوراً مطابق با دستورالعمل شرکت های
سازنده کيت های تجاری انجام شد .به عـــالوه ،از
کيت های تجاری و به روش ساندويچ االيزا برای
سنجش ميزان پروتئـــين بافت از کيت اندازه گيری
پروتئين بردفورد(شرکت آمريکايي ترموساينتيفيک) و
برای اندازه گــــيری سطوح پروتئين های SIRT3
(شرکت زلبايو ،آلمان ،شـــماره کاتــــالوگ-9648 :
 )ZB-1304Rو ( OGG1شرکت زلبايو ،آلمان ،شماره
کاتالوگ )ZB-1305-R9648 :استفاده شد .حساسيت
ارزيابي کيت های  SIRT3و  OGG1به ترتيب کمتر از
 0/04و  0/01نانوگرم/ميلي ليتر بود .جذب  SIRT3و
 OGG1در  450نانومتر توسط االيزا ريدر Tecan
(اتريش) قرائت شد و محتوا به صورت وزن بافت بيان
گرديد.
از آزمون شاپيرو-ويلک جهت تعيين توزيع طبيعي
داده ها استفاده شد .از آزمون تحلـــيل واريانــــس
يک طرفه و آزمون تعقيبي توکي برای تعيين تغييرات
بين گروهي استفاده گرديد .کليه داده ها با استفاده از
نرم افزار ( SPSSنسخه  )18در سطح P≤0.05
محاسبه گرديد.
يافته هاي پژوهش
در جــــدول شماره  ،2اطالعات مربوط به تعداد و
وزن مـــــوش های صحــــرايي مورد استفاده در
گروه های مــــطالعه ارائه شده است .در جدول شماره
 2نيز ميانگـــــين و انــــحراف اســـتاندارد OGG1
و  SIRT3در بافــت کـــبد گـــــروه های
مخــــتلف مــــوش های صحـــــرايي آورده شده
است.
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همان گونه که در جــــدول شماره  3مــشاهده
مي شود ،بين سطوح  OGG1کبد در گروههای مختلف
متعاقب  6هفــــته تمـــرين ورزشي تداومي تفاوت
معني داری مشاهده شد( .)P=0.0001نتايج آزمون
تعقــــيبـــي نشــــان داد که تــــمرين ورزشي

معني داری( )P=0.0001مشاهده شد(جدول شماره .)4
از اين رو آزمون تعقيبي اجرا شد و نشان داد که مصرف
رزوراتــــرول( ،)P=0.01تـــمرين ورزشـــي تداومي
( )P=0.001و تمرين ورزشي تداومي به همراه مصرف
رزوراترول( )P=0.001در مقايسه با گروه کنترل ،باعث
افزايش سطح  SIRT3بافت کبد شده است .هر چند
اين افزايش در مورد گروه تمرين تداومي با مصرف
رزوراترول به طور معني داری( )P=0.001بزرگ تر بود.
هم چنين ،تمرين ورزشي تداومي در مقايسه با گروه
مصرف مکمل( )P=0.0001موجب افزايش معني دار
بزرگ تری در سطح  SIRT3کبد گرديد .از طرفي،
تمرين ورزشي تداومي+مصرف رزوراترول در مقايسه با
گروه های مـــصرف مکـــمل( )P=0.0001و تمرين
ورزشي تداومي()P=0.0001؛ موجب افزايش معني دار
بزرگ تری در سطوح  SIRT3کبد شد.

از طرف ديگر ،تمرين ورزشي تداومي در مقايسه با
گروه مصــــرف مکمل( )P=0.0001موجب افزايش
معني دار بزرگتری در سطوح  OGG1کبد شد .هم
چنين تمرين ورزشي تداومي به همراه مصرف
رزوراترول در مــــقــــايسه با گــــروه مصرف
مکمل( )P=0.0001موجب افزايش معني دار بزرگتری
در سطوح  OGG1کبد گــــرديد .تمـــرين ورزشي
تداومي+مصرف رزوراترول در مقايسه با تمرين ورزشي
تداومي( ،)P=0.02تاثير معـــني داری بر محــــتوای
 OGG1کبد داشت و باعث ايجاد افزايش بزرگتری در
سطح  OGG1کبد گرديد ،اما مصرف رزوراتول ،بر
سطح  OGG1گروه  )P=0.91( Rتاثير معني داری
نداشت.
بين سطوح  SIRT3کبد در گروه های مختلف
متعاقب  6هفته تمرين ورزشي تــــداومي نيز تفاوت

جدول شماره  .4نتايج آزمون آنواي يک سويه در مورد مقايسه محتواي  OGG1و  SIRT3بافت کبد
متعاقب  6هفته تمرين ورزشي تداومي با و بدون مصرف رزوراترول
F
ميانگين مربعات
مجموع مربعات درجه آزادی
منبع تغييرات
OGG1
62/33
0/02
5
0/09
عامل بين گروهي
0/0001
42
0/01
عامل درون گروهي
47
0/10
در کل
SIRT3
221/52
0/22
5
1/09
عامل بين گروهي
0/001
42
0/04
عامل درون گروهي
48
1/13
در کل
* نشانه تفاوت معني داری در سطح P<0.05
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*0/0001
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جدول شماره  .3ميانگين و انحراف استاندارد  OGG1و  SIRT3در بافت کبد گروه هاي مختلف
SIRT3
OGG1
گروه ها
(نانوگرم/ميلي ليتر پروتئين بافت) (نانوگرم/ميليليتر پروتئين بافت)
کنترل
0/12 ± 0/01
0/09±0/003
مصرف کننده مکمل
0/17± 0/01
0/10± 0/01
تمرين ورزشي تداومي
0/41± 0/01
0/18± 0/01
تداومي +مکمل
0/52± 0/02
0/21± 0/01

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.5.97

تــــداومي( )P=0.0001و تمـــرين تداومي+مصرف
رزوراترول( )P=0.0001در مقايسه با گروه کنترل،
موجب افزايش سطوح  OGG1کبد شدند؛ و جالب تر
که اين افزايش در گروه تمرين تداومي+مصرف
رزوراترول بيشتر بود(.)P=0.0001

تاثیر تمرینات تداومی و مصرف هم زمان رزوراترول بر -...محسن محمدنیا احمدی و همکاران
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بحث و نتيجه گيري
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که سطح SIRT3
بافت کبد در گروه های مختلف نسبت به گروه کنترل
افزايش معني داری يافت؛ به طوری که اين افزايش در
مورد گروه تمرين تداومي با مصرف رزوراترول به طور
معني داری بزرگ تر بود .برخي از مطالعات انجام شده
در اين زمينه يافته های مشابهي با مطالعه حاضر
گزارش کرده اند ،به گونه ای که بيان قابل مالحظه
 SIRT3در بافت هايي با فعاليت متابوليکي باال نظير
کليه ،بافت چرب قهوه ای ،کبد و مغز(به مقدار کمتر در
عضله اسکلتي) گزارش شده است( .)5،13سيرتوئين3-
در ميتوکندری واقع شده است و قاعدتاً بايستي در آن
جا نقش آفريني کند .يافته های اخير نشان مي دهد که
 SIRT3آنزيم های ميتوکندريايي دخيل در بتا
اکسيداسيون اسيدهای چرب ،متابوليسم اسيدهای
آمينه ،زنجيره انتقال الکترون و دفاع آنتي اکسيداني را
استيل زدايي و فعال مي سازد .نتايج از اين فرضيه
حمايت مي کنند که احتماالً تمرين ورزشي به عنوان
يک مداخله گر در تغيير سطح ميتوکندريايي خانواده
سيرتوئين ها محسوب مي شود( .)6از لحاظ باليني به
ثبت رسيده است که فعاليت ورزشي يک روش مقرون
به صرفه و مداخله گر در جلوگيری از بسياری از
بيماری های مزمن و عوامل تهديدکننده سالمتي است.
پاالسيوس و همکاران( )2009اظهار داشته اند که
فعاليت ورزشي روی چرخ گردان به واسطه تحريک
انتقال های عصبي گلوتامات ،باعث افزايش بيان
 SIRT3در نورون های هيپوکمپ مي شود که اين امر
برای هموستاز استيالسيون پروتئين های ميتوکندريايي
و اثرات حفاظت نوروني ضروری است( .)5در طي
تمرين ورزشي ،تنظيمات ساختاری و عملکردی در
عضالت اسکلتي پستانداران برای افزايش بيوژنز
ميتوکندريايي ،بهبود حداکثر اکسيژن مصرفي ،افزايش
آستانه الکتات ،تامين انرژی بيـــشتر از طــــريق
اکسيداسيون اسيدهای چرب و نهايتاً انتقال تارهای تند
انقباض گليکوليتيک به تارهای کند انقباض اکسايشي
ضروری است( .)1سيرتوئين ها مي توانند اولين تنظيم
کنندگان اين تغييرات وابسته به آشفتگي شيميايي
(مانند افزايش  )NAD+در اثر تمرين ورزشي باشند .در
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حقيقت ،مطالعات اخير از اين فرضيه حمايت مي کنند
که سيرتوئين ها فعاليت بسياری از آنزيم های
متابوليکي درگير در چرخه کربس ،زنجيره انتقال
الکترون و چرخه اوره را تنظيم ميکنند .به عنوان مثال،
بعد از تمرينات استقامتي SIRT3 ،افزايش مي يابد تا
احتماالً از کاهش ظرفيت اکسايشي ميتوکندريايي در
عضله اسکلتي انسان متعاقب افزايش سن جلوگيری
کند .در موش هايي که روی نوارگردان دويدند نيز،
سطح پروتئين  SIRT3در عضله سه سر بازويي افزايش
يافت و تغييرات آن با بيان پروتئين  PGC1αرابطه
داشت .هم چنين در مطالعه ديگری بيان  SIRT3در
عضله نعلي موش ها متعاقب از دست دادن حمايت
قامتي با تنظيم منفي همراه بود که خود دال بر آن
است که توان بخشي ممکن است اثرات مثبت خود را
از طريق بازگرداندن ساختارهای قامتي فيزيولوژيک و
نهايتاً افزايش فعاليت  SIRT3اعمال نمايد .در مجموع
اين داده ها دال بر آن هستند که سيرتوئين ها تحت
تاثير تمرين ورزشي هستند و متعاقب تمرينات استقامتي
درگير مکانيسم های سازگاری مي شوند(.)1
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که سطح SIRT3
بافت کبد موش های نر آلبينو ويستار متعاقب  6هفته
مصرف رزوراترول به نسبت گروه کـــنترل افزايش
معني داری يافت .برخي از مطالعات انجام شده در اين
زمينه يافـــته های مشابهي با مطالعه حاضر گزارش
کرده اند( .)14،15بر خالف نتايج پژوهش حاضر ،شيرمر
و همکاران( )2012کاهش بــيان ژن  SIRT3را در
مدل های بدون استرس و بدون هيچ اختاللي متعاقب
مصرف رزوراترول نشان دادند ،آن ها عدم تغيير ژن-
 SIRT1و کاهش بيان ژن  SIRT3متعاقب مصرف
رزوراترول را به دليل عدم تغيير بيان ژن  PGC1αبيان
کردند .رزوراترول خود محرک  SIRT3مي باشد(.)15
نشان داده شده است که رزوراترول در تنظيم متابوليسم
انرژی درگير است و احتماالً دوزهای پايين آن باعث
تحريک  NADHدهيدروژناز و مخـــصوصاً فعاليت
کمپلکس 1-ميتوکنــــدريـــــايي و افزايش نسبت
 NAD+/NADHگرديد .اعتقاد بر آن است که اين
سطح باالتر  ،NAD+باعث افزايش مسيرهای وابسته
به ( SIRT3مانند چرخه کربــــس و اکســــيداسيون
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اسيدهای چرب) مي شود( .)9در پرتو پژوهش ها
مشخص شده است که فعاليت  SIRT3با دوزهای
مختلف رزوراترول تغيير مي کند ،به طوری که نتايج
پژوهش گرتز و همکاران در سال  2012نشان مي دهد
که استفاده از مکــــمل رزوراترول باعث تحريک
فعاليت های استيل زدای  SIRT5و مهار فعاليت های
وابسته به  SIRT3مي شود .در اين مطالعه بيان شده
است که دوزهای باالی رزوراترول برای اثرات معني دار
الزم است( .)3اولين مطالعه ای که کشف کرد
رزوراترول قادر به فعال کردن ژن ضد پيری SIRT1
است ،در دانشکده پزشکي هاروارد و آزمايشگاه
پژوهشي بيومول انجام گرديد .مطالعات بعدی نشان
دادند که رزوراترول نه تنها قادر به فعال سازی SIRT1
است بلکه  SIRT3و – SIRT4را همانند  FOXOها و
 PBEFکه همگي پروتئين های مرتبط با طول عمر
هستند ،نيز فعال کرد( .)16برخالف مطالعه شيرمر و
همکاران( ،)2012گروه مصرف کننده پژوهش حاضر
تنها در معرض استرس ناشي از گاواژ بود ،از آن جايي
که در شروع بازه پژوهش دارای  12هفته سن بودند و
در طي انجام بررسي ها حــدود  8هفتــــه ديگر به
سن شان افزوده شد ،مي توان آن ها را مشمول قانون
افزايش سن به حساب آورد( .)15نظريه «راديکال های
آزاد پيری» اولين بار توسط هارمن در سال  1956ارائه
شد ،به طوری که با افزايش سن به دليل عدم تعادل
بين راديکال های آزاد و توليد گونه های واکنشي از
يک سو و مکانيسم دفاعي آنتي اکسيداني سلولي از
سوی ديگر ،آسيب اکسايشي رخ مي دهد( .)17با توجه
به اين که در پژوهش حاضر دوز مصرفي رزوراترول
(روزانه به ميزان  50ميلي گرم به ازای هر کيلوگرم
جرم بدن) کم بود ،با اين حال ،افزايش معني دار سطح
 SIRT3در بافت کبد موش ها مشاهده شد .بر اساس
نتايج پژوهش حاضر ،تمرينات تداومي شديد با و بدون
مصرف رزوراترول باعث افزايش معني دار ســطـــح
 SIRT3کبد گرديد ،در حالي که متعاقب تمرين
تداومي+رزوراترول به نسبت تمرين تداومي ،افزايش
سطح  SIRT3به طور معني داری بيشتر بود .به نظر
مي آيد مصرف رزوراترول در باال بردن سطح SIRT3
به تمرين تداومي کمک کرده است.
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عالوه بر اين ها ،نتايج پژوهش حاضر هم چنين
نشان داد که سطح  OGG1بافت کبد در گروه های
تمريني نسبت به گروه کنترل افزايش معني داری
يافته؛ به طوری که اين افزايش در مورد گروه تمرين
تداومي با مصرف رزوراترول به طور معني دار بزرگ تر
بود .برخي از مطالعات انـــجام شـــده در اين زمينه
يافته های مشابهي با مطالعه حاضر گزارش کرده اند
( .)7،18در حالي که گزارش شده است که تمرين شنا،
شاخص  OGG1افراد را تغيير نمي دهد( .)19هم چنين
متعاقب  16هفته تمرينات ورزشي ترکيبي که کاهش
معني دار در شکست تارهای  DNAديده شد ،فعاليت
آنزيم  OGG1تغيير نکرد ،ولي ظــــرفيــــت تام
آنتي اکسيداني افزايش و سطوح پراکسيداسيون چربي
کاهش يافت؛ اين نتايج به افزايش ظــــرفيــــت
آنتي اکسيداني بدن مرتبط بود( .)8تمرينات ورزشي
باعث افزايش فعاليت  OGG1در هسته تارهای قرمز و
کاهش فعاليت آن در هسته تارهای سفيد و ميتوکندری
تارهای سفيد و قرمز موش گرديد .راداک و همکاران
( )2006اعالم کردند که احتماالً تنظيم آنزيم ها در
هسته و ميتوکندری متفاوت مي باشد( .)19در ميان
جايگاه های هسته ای ،گوانين به دليل پتانسيل
ردوکس پايين خود ،حساسيت زيادی به  ROSدارد و
مهم ترين فرآورده های اکسيداسيون گوانين مي تواند
 8-OHGو  8-OHdGباشد .از آن جايي که اين دو
فرآورده مي توانند با سيتوزين و آدنين جفت شوند ،به
شدت جهش زا و سرطان زا هستند و توليدات آن
بيشترين عامل آسيب های  DNAدر شرايط اکسايشي
مي باشد( .)20در مراحل اوليه 8-oxo-G ،توسط ترميم
برشي بازها با چندين آنزيم مخصوصاً  OGG1و
 OGG2و گليکوسيالزهای نيليک ترميم مي شود؛ و
 DNAبرش خورده توسط  APاندونوکلئازها قبل از
اين که شکاف هايشان توسط پليمرآزها بسته و پر شود،
ترميم مي گردد( .)21آنزيم -8اگزو گوانين DNA
گليکوسيالز( )OGG1و  NEIL1به آنــــزيم هـــای
گليکوسيالز  DNAتعلق دارند و آسيب های DNA
ناشي از فشار اکسايشي را ترميم مي کنند و همراه با
موتي  DNAگليکوسيالزها از آسيب های مـــرتبط با
 8-oxoGجلوگيری مي کنند( .)6ترميم  DNAکارآمد،
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نشانه ای از حفاظت در برابر تخريب نوروني و بنا بر
اين تقويت ترميم آسيب های  DNAدر سيستم تحت
فشار است( .)22احتماالً ارتباط معکوسي بين فعاليــت
 OGG1و سطح  8-oxoGوجود دارد( .)23آنزيم -8
اگزوگوانين  DNAگليکوسيالز انساني ( )HOGG1در
دو نوع پيوند ( h-OGG1αموجود در سيتوپالسم ،هسته
و ميتوکندری) و ( h-OGG1βموجود درميتوکندری)
يافت مي شود .آنزيم -8اگزو گوانين DNA
گليکوسيالز توسط  P300در  Lys338/Lys341استيله و
فعاليت آن ،افزايش مي يابد( .)24در مقابل ،استوارت و
همکاران( )2005دريافتند که موش های فاقد ،OGG1
فنوتيپ غير طبيعي را نشان نمي دهند( .)25اين
حيوانات در ميتوکندری  DNAدارای تجمع  9تا 20
برابری  8-oxoGبه نسبت گونه های وحشي خود
بودند ،اما به نظر نمي رسد که شرايط نامساعدی داشته
باشند .حتي گزارش شده است موش هايي با کمبود
 ،OGG1در برابر التهاب مقاوم هستند که اين شواهد
حاکي از آن است که  OGG1در پيام دهي التهابي
دخيل است( .)26تمرين ورزشي  ROSتوليد مي کند و
مفيد يا مضرر بودن آن به غلظت  ،ROSمدت قرار
گرفتن در معرض  ROSو وضعيت تمريني فرد بستگي
دارد( .)8تمرينات ورزشي مي تــــواند ظـــــرفيت
آنتي اکسيداني را افزايش( ،)8نيازهای متابوليکي سلولي
را تغيير و بدن را به سطح سازگاری در برابر فشارهای
اکسايشي برساند( )1احتماالً افزايش سطح  OGG1کبد
متعاقب تمرين تداومي شديد به همين داليل رخ داده
است.
نتايج پژوهش حاضر بيان کرد که متعاقب  6هفته
مصرف رزوراترول تغييری در سطح  OGG1کـــبد
موش های صحرايي نر ديده نــشـــــد .قــــدرت
آنتي اکسيداني رزوراترول به قابليت باال بردن بيان
آنزيم های آنتي اکسيداني مانند گلوتاتيون پراکسيداز،
سوپر اکسيد ديسموتاز و هموکسي ژناز 1-نسبت داده
مي شود .هم چنين منجر به حفــــاظت در بــــرابر
آسيب های  DNAناشي از سوء مصرف اتانول در
لنفوسيت های محيطي انسان مي شود( .)27لودوويچي
و همکاران( )2011بيان کردند مـــصـــــرف  14روز
رزوراترول با دوز  50ميلي گرم به ازای هر کيلوگرم
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وزن بدن باعث تغيير دفاع آنتي اکسيداني و افزايش
 OGG1کبد موش هايي شد که دچار آسيب اکسايشي
توسط القای  2NPشده بودند ولي در گروهي که سالم
بودند ،مصرف رزوراترول تغييری در سطح  OGG1کبد
ايجاد نکرد( .)28از طرفي بر خالف نتايج پژوهش
حاضر در بعضي مطالعات نشان داده شد که متعاقب
مصرف رزوراترول به مدت  8ماه ،سطح  OGG1بافت
پستان افزايش يافت که اين نتيجه به تنظيم افزايشي
 NRF2نسبت داده شد( .)29در سلول های بنيادی
جنين يا جنين موش هايي که در معرض مسموميت با
اتانول بودند ،مصرف رزوراترول باعث جلوگيری از
آپوپتوزيس و افزايش شانس نجات گرديد( .)30ميکال
پتراسيک و همکاران( )2012نشان دادند ،با مصرف 0/5
ميکرومول رزوراترول ،آزادسازی گونه های واکنشي
اکسيژن افزايش يافت ،همراه با آن بيوژنز ميتوکندريايي
دچار تنظيم افزايشي گرديد و پتانسيل غشاء ميتوکندری
فرو پاشيد ،با اين حال فعاليت سوپر اکسيد ديسموتاز و
سطح  OGG1افزايش و آسيب های  DNAو سطــح
 8-oxoGکاهش يافت ،افزايش قابليــــت ترمـــيم
 8-oxoGبه افزايش فعاليت  OGG1نسبت داده شد ،با
چنين نتايجي پژوهشگران پيشنهاد دادند که تاخير در
پيری سلول های مزوتليال صفاقي در اثر مصرف
رزوراترول ،احتماالً به دليل تحرک آنتي اکسيداني و
مکانيسم های ترميم  DNAمي باشد( .)30در بررسي
نتايج ساير پژوهشگران با اين که فوايد زيادی در رابطه
با مصرف رزوراترول بيان شده است ولي موارد ضد و
نقيضي در تغيير سطح شاخص  OGG1مشــــاهده
مي شود ،اين در حالي است که دوز مصرفي و بازه
زماني اين پژوهش ها متــفاوت هستند که اين خود
مي تواند دليلي بر اين نتايج گوناگون باشد .رزوراترول
يک محصول گياهي است که قادر به تغييرات وسيع
درون سلولي مي باشد( .)28مصرف اين ماده قادر به
افزايش بسياری از آنزيم های آنتي اکسيداني و ظرفيت
تام آنتي اکسيداني بدن مي شود( .)28عدم تغيير
محتوای  OGG1کبد متعاقب مصرف  6هفته ای
رزوراتول در پژوهش حاضر احتماالً به دليل افزايش
ظرفيت تام آنتي اکسيداني مي باشد .به طور کلي ،نتايج
نشان داد که دويدن شديد به صورت تداومي با و بدون
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است که احتماالً اثرات تجمعي تمرين تداومي و مصرف
رزوراترول بر سازگاری ناشي از فشار اکســــايشي و
 موثرتر،بهبود بيوژنز مــيتوکندريايي در بافـــــت کبد
.است

مصرف رزوراتـــــرول روی نوارگردان باعث افزيش
 اين در حالي است که،کبد مي شودSIRT3  وOGG1
 افزايش،مصرف رزوراترول حين انجام اين تمرينات
بيشتر اين دو شاخص را در پي دارد؛ اين بدان معني
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Abstract
Introduction: Sirtuin-3 (SIRT3) acetylates
and activates the mitochondrial enzymes
and helps to preserve mitochondrial
integrity and prevents apoptosis through
regulating Oxo-Guanine Glycosylase-1
(OGG-1). Resveratrol could stimulate
SIRT3 and the athletes use this supplement
to support the effects of training. This study
aimed to evaluate the effect of continuous
training and Resveratrol consumption on
SIRT3 and OGG1 proteins in the liver tissue
of male rats.

pvalue less than 0.05 were considered
statistically significant.
Findings: The results indicated that
Resveratrol consumption was significantly
increased the SIRT3 levels in the second
group (i.e., R) (P=0.01) and the fourth
group (i.e., C+R) (P=0.0001); moreover, it
led to an increase in the OGG1 level in the
fourth group (i.e., C+R) (P=0.0001);
however, it had no effects on the OGG1
levels in the R group (P=0.91). In addition,
SIRT3 and OGG1 levels were significantly
increased in the third group (i.e., C)
(P=0.0001), compared to the R group.

Materials & Methods: In total, 32 adult
male rats were divided randomly into four
equal groups of control (1. Con),
Resveratrol supplement consumption (2.R),
Continuous exercise training (3.C), and
Continuous exercise+Resveratrol (4.C+R).
Continuous
exercise
training
was
performed for 6 weeks (6 days per week) at
80% of VO2max on a treadmill.
In
addition, groups 2 and 4 received 50 mg/kg
body mass/day of Resveratrol. At the end of
the protocol, the rats were anesthetized with
Ketamine/Xylazine, and their liver samples
were removed to evaluate the protein levels
of SIRT3 and OGG1 using an enzyme
linked immunosorbent assay. The data were
analyzed through a one-way Anova test. A

Discussion & Conclusions: A combination
of Resveratrol supplement with continuous
exercise training would have probably more
positive effects on SIRT3 and OGG1 levels,
compared to the training or the
consumption of the supplement alone;
therefore, this supplement is recommended
to be used with continuous exercises.
Keywords: Continuous training, Oxoguanine glycosylase-1, Resveratrol, Sirtuin3
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