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protective effect against the risk of diabetes. Therefore, the current study
aimed to investigate the effects of eight weeks of high-intensity interval
training (HIIT) and thyme honey on the expression of Nkx2.5 and Tbx5
genes in the heart tissue of male type 2 diabetic rats.
Material & Methods: This experimental study was performed on 36 male
diabetic rats which were randomly divided into four groups of control
(n=8), HIIT (n=10), thyme honey (n=8), and HIIT+thyme honey (n=10).
The HIIT training intervention was conducted in eight weeks (five sessions
per week) and included 2 to 8 intervals with 2 min running at 80%-90%
VO2max and 1 min at 50%-56% VO2max. Additionally, the supplement
groups consumed 3 g/kg of thyme honey, 5 days/week. Both Nkx2.5 and
Tbx5 gene expression in heart tissue were measured using real-time RTPCR. To evaluate the differences among the groups, ANOVA and LSD
post hoc tests were used at the significance level of P≤0.05.
(Ethic code: IR.SSRC.REC.1399.080)
Findings: The results revealed that the expression of the Nkx2.5 gene was
significantly increased only in the HIIT group, compared to the control
group (P=0.03); however, it was not observed in other intervention
groups (P>0.05). The expression of the Tbx5 gene was significantly
increased in both HIIT (P=0.02) and HIIT+thyme honey (P=0.02)
groups, compared to the control group.
Discussion & Conclusion: The HIIT is associated with increased
expression of the Nkx2.5 and Tbx5 genes in the heart tissue of diabetic
rats; however, it can not be said exactly that thyme honey has similar
effects in diabetic rats.
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مقدمه :فعالیت بدنی و مصرف آنتیاکسیدانها بهعنوان اثر محافظتی در برابر خطر دیابت شناخته میشوند؛ بنابراین ،هدف
پژوهش حاضر بررسی آثار  8هفته تمرین تناوبی شدید ( )HIITو عسل آویشن بر بیان ژنهای  Nkx2.5و  Tbx5بافت
قلب رتهای نر دیابتی نوع دو است.
مواد و روش ها :این مطالعۀ تجربی روی  36رت دیابتی صورت گرفت .رتها بهطور تصادفی به چهار گروه کنترل
دیابتی ( 8سر) ،تمرین تناوبی ( 10سر) ،عسل آویشن ( 8سر) ،تمرین تناوبی و مصرف عسل آویشن ( 10سر) تقسیم شدند.
مداخلۀ تمرینی بهصورت هشت هفته  ،HIITشامل  2تا  8تناوب دودقیقهای با شدت  80تا  90درصد  VO2maxو
استراحت یک دقیقهای با شدت  50تا  56درصد  ،VO2maxبه مدت  5جلسه در هفته اجرا گردید .عالوه بر این 3 ،گرم بر
کیلوگرم عسل آویشن 5 ،روز در هفته در گروههای مکمل مصرف شد .بیان ژنهای  Nkx2.5و  Tbx5توسط real-
 RT-PCR timeاندازهگیری گردید .برای بررسی تفاوت میان گروهها ،از  ANOVAو آزمون تعقیبی  LSDدر سطح
معنیداری  P≤0.05استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان میدهد که بیان ژن  ،Nkx2.5تنها در گروه  )P=0.03( HIITنسبت به گروه کنترل ،افزایش
معناداری دارد؛ اما این یافته در سایر گروههای مداخله تکرار نمیشود ( .)P≥0.05بیان ژن  Tbx5بافت قلبی در هر دو
گروه  )P=0.02( HIITو *HIITعسل آویشن ( )P=0.02نسبت به گروه کنترل ،بهطور معناداری افزایش مییابد.
بحث و نتيجهگيری HIIT :با افزایش بیان ژنهای  Nkx2.5و  Tbx5در بافت قلب رتهای دیابتی ارتباط دارد،
درحالیکه به طور دقیق نمیتوان گفت عسل آویشن اثرات مشابهی در رتهای دیابتی داشته باشد.
واژههای کليدی :آنتیاکسیدان ،تمرین تناوبی شدید ،دیابت ،عسل
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آثار  8هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژنهای  Nkx2.5و  Tbx5بافت قلب رتهای
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مقدمه

متابولیسم کربوهیدراتها ،پروتئینها و لیپیدها منجر

میکنند و اثر مهارکنندگی روی رادیکالهای آزاد

میشود ( .)1بیماریهای قلبی-عروقی علت اصلی مرگ

دارند ( .)7نقش اصلی مسیرهای آنتیاکسیدانی

در بیماران دیابتی است ( .)1همۀ تحقیقات حضور یک

 ARE /Keap/Nrf2برای توضیح مسیرهای مختلف

کاردیومیوپاتی دیابتی اختصاصی مستقل از اختالالت

مولکولی درگیر در دیابت در حال کشف هستند ( .)8در

قلبی-عروقی و پرفشار خونی را گزارش کردهاند که در

موشهای ایسکمیشده که با تزریق سلولهای بنیادی

آن تغییرات در سطح کاردیومیوسیتها آشکار است (.)2

تحت درمان بودند ،مصرف آنتیاکسیدان طبیعی

در گذشته اعتقاد داشتند قلب یک عضو پس میتوزی با

رزوراترول سازوکار دفاع آنتیاکسیدانی را از طریق

تمایز انتهایی است و قادر به ساخت مجدد نیست؛ زیرا

فعالسازی هستهای  Nrf2و افزایش بیان  Nrf2و ،Ref-1

سلولهای آن چرخۀ تکثیری ندارند .با وجود این ،اخیرا

به میزان فراوانی افزایش داد Ape1/Ref-1 .نیز چندین

نشان دادهاند سلولهای عضالنی قلب در مراحل انتهایی

عامل رونویسی را فعال و اتصال  DNAآن ها را از طریق

نارسایی قلبی میتوانند تکثیر شوند ( .)3تزریق موضعی

احیای باقیماندۀ سیستئین تسهیل میکند .محیط ردوکس

سلولهای بنیادی قلبی ( )CSCsبه عضلۀ قلبی حیوانات و

داخل سلولی ایجادشده ،باعث افزایش زنده ماندن

انسانهای مبتال به  ،MIبافت کرونری را ترمیم و عملکرد

سلولهای بنیادی ،تکثیر و نوزایی سلول قلبی و افزایش

بطنی را بهتر کرده است ( ،)4درحالیکه دیگر یافتهها

عملکرد قلبی میشود (.)9

اندکی نشان میدهد ،این سلولها نمیتوانند به

قابل مصرف خوراکی نیست ( .)10یکی از راههای

میوسیتهای جدید تمایز پیدا کنند ( .)5سلولهای بنیادی

مصرف این ماده بدون درک طعم آن ،استفاده از عسل

قلب انسان در پاسخ به اضافهبار فعال میشوند و در جهت

آویشن است .کارواکرول از فالونوئیدهای مهم آویشن

تبدیل به کاردیومیوسیتها تمایز مییابند ( .)6بررسی بیان

بهشمار میرود .کارواکرول با فعالسازی  PPARγباعث

پروتئین عاملهای رونویسی برای تأیید تمایز میوسیتهای

سرکوب بیان پروتئین سیکلواکسیژناز)COX-2( 2-

قلبی اهمیت دارد 5.Nkx2 .یا پروتئین هموباکس قلب،

ناشی از لیپوپلیساکارید در سلولهای

یک ژن اختصاصی قلب و مارکر تمایز کاردیومیوسیت

شبهماکروفاژ انسانی میشود که سازمان متابولیسم لیپید و

است Tbx5.یک عامل پروتئینی رونویسی دیگری است

هموستاز گلوکز و تعدیلکنندۀ دیابت است (.)11

که با رشد قلب ارتباط دارد .همراه با سیگنالینگ رشد

پلیفنلهای

فعالسازی

اندامهای فوقانی Tbx5 ،در رشد سپتوم قلب و همچنین

تنظیمکنندههای ژنی برای مسیرهای متابولیک شامل

سامانۀ الکتریکی که انقباضات قلب را هماهنگ مینماید،

متابولیسم لیپیدی ،حساسیتزایی انسولینی و هموستئاز

نقش مهمی را بازی میکند (.)5

گلوکز ،از بیماریهای مزمن مرتبط با استرس اکسیداتیو

استرس اکسیداتیو ،التهاب و آپوپتوز سه واکنش
فیزیولوژیکی ضروری در ایجاد و پیشرفت کاردیومیوپاتی
دیابتی هستند .فالونوئیدها و فنولیک اسید ،دو ترکیب

عسل

به طور

بالقوه

با

U937

و التهاب جلوگیری میکنند (.)8
فعالیت

ورزشی

همچنین

از

راه

تشکیل

کاردیومیوسیت های جدید به رشد قلبی منجر می شود
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طول پیری یا پس از آسیب تولید میگردد .مطالعات

اثبات رسیده است؛ اما به سبب طعم تند ،مقدار فراوان آن

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.71

نشان داد که تعداد بسیار اندکی از میوسیتهای جدید در

خواص آنتیاکسیدانی بسیار باالی گیاه آویشن به

آثار  8هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان
ژنهای  Nkx2.5و Tbx5

کارکرد انسولین ،به هایپرگلیسمی مزمن و اختالل در

میروند که از واکنش اتواکسیداسیون جلوگیری

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

دیابت بیماریای است که به علت اختالل در ترشح و

اصلی ایجادکنندۀ فعالیت آنتیاکسیدانی عسل بهشمار
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آنتی اکسیدانی و هایپرتروفی ف یزیولوژیک قلبی و در

 10±110گرم بودند .رت ها پس از دو هفته آشنایی با

کاهش عوارض ناشی از دیابت راهبرد مؤثرتری است

محیط آزمایشگاه و رسیدن به وزن میانگین 197 ±20

( .) 14بر اساس این ،شواهد نشان می دهند تمرین

گرم ،تحت رژیم پرچرب ( )HFDقرار گرفتند .پس از

ورزشی با فعال سازی سلول های بنیادی قلبی ساکن در

 20هفته تغذیه با رژیم پرچرب تهیهشده توسط

بافت قلب همراه است ( .)12 ،13 ،15فعالیت ورزشی

پژوهشکدۀ زیستفناوری رویان که شامل  45درصد به

–IGF-1–PI3K

مدت  3ماه و رژیم پرچرب  60درصد به مدت  2ماه

 AKT/PKBبه افزایش بیان مجموعه ژنی با نقشه ای

( )20و دسترسی آزاد به مواد غذایی و آب ،به  4گروه

شناخته شده در فعال سازی ،تکثیر و تمایز  CSCsبه

کنترل دیابتی ( 8سر) ،تمرین تناوبی ( 10سر) ،عسل

کاردیومیوسیت ها منجر می شود ( .) 16از بین مجموعه

آویشن ( 8سر) ،تمرین تناوبی و عسل آویشن ( 10سر)

ژنی ورزشی ژن های  Tbx5و  Nkx2.5در فرایند

تقسیم گردیدند .رتها در قفسهای از جنس پلیکربنات

نوزایی ،تکثیر و هایپرتروفی کاردیومیوسیت ها نقش

شفاف با قابلیت اتوکالو در دمای  20C°تا  24و رطوبت

چشمگیرتری ایفا میکنند ( .) 17بر اساس آنچه گفته

نسبی حدود  55تا  65درصد و در سالن حیوانات

شد ،تاکنون پژوهشی ظرفیت تکثیر و تمایز سلول های

آزمایشگاهی نگهداری شدند .برای القای دیابت از رژیم

قلبی را پس از ابتال به قلب دیابتی ،در پاسخ به تمرین

غذایی پرچرب به مدت  20هفته و سپس تزریق داخل

تناوبی شدید و مصرف عسل آویشن مطالعه نکرده

صفاقی ( )25mg/kgمحلول تازه تهیهشده از  STZدر

است؛ بنابراین ،با توجه سازگاری های مثبت

سرم فیزیولوژیکی استفاده گردید .یک هفته پس از

ف یزیولوژیک قلبی ،محافظت از قلب و بهبود عملکرد

تزریق ،با ایجاد جراحت کوچک در دم رتها ،یک

Tbx5

قطره خون بر روی نوار گلوکومتری قرار گرفت و

در اثر تمرین تناوبی و عسل آویشن ،ما چنین فرض

گلوکز خون ناشتا توسط دستگاه گلوکومتر اندازهگیری

کردیم که تمرین تناوبی شدید ،مصرف عسل آویشن و

شد .قند خون بین  150 mg/dlتا  400بهعنوان معیاری

ترکیب این دو مداخله می تواند در افزایش بیان ژن های

برای اطمینان از ابتالی رت ها به دیابت در نظر گرفته شد

 Nkx2.5و  Tbx5در رت های نر دیابتی نوع  2مؤثر

( .)23-21طی دورۀ آزمایش ،به رتهای گروه عسل

باشد؛ بنابراین ،هدف از تحقیق حاضر بررسی آثار

آویشن و گروه عسل آویشن  -تمرین تناوبی ،عسل

هشت هفته تمرین تناوبی شدید و عسل آویشن بر بیان

آویشن با دوز  3g/kgرقیقشده در آب مقطر ،به روش

ژنهای  Nkx2.5و  Tbx5در رتهای نر دیابتی نوع  2بود.

گاواژ خورانده شد (.)24

متوسط،

با

افزایش

بیان

ژن های

از راه فعال سازی مسیر پیام رسانی

قلبی و احتمال تحریک بیان ژنهای  Nkx2.5و

دستورالعمل تمرین تناوبی :برنامۀ هشت هفته تمرین
مواد و روش ها

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

ضدالتهابی،

رت ها با دامنۀ سنی  35تا  45روز و میانگین وزنی

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.7.8

( .)12 ،13تمرین تناوبی شدید در مقایسه با شدت

رازی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات انتقال داده شدند.

تناوبی ،پنج جلسه در هفته با افزایش تدریجی تناوب

منابع ( )18و بر اساس راهنمای اخالقی کار با حیوانات

 )Vo2maxو تناوب استراحت با سرعت  16تا  22متر در

آزمایشگاهی و رعایت بیانیۀ هلسینگی ( ،)19تعداد 36

دقیقه ( 50تا  56درصد  ،)Vo2maxزمان  16الی  34دقیقه

رت نر نژاد ویستار جوان به عنوان نمونۀ آماری ،از

بهصورت دویدن روی تردمیل صورت گرفت،

پژوهشگاه رویان خریداری و به حیوانخانۀ آزمایشگاه

بهطوریکه زمان دویدن از  16دقیقه در هفتۀ اول ،به 34

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.71

در این پژوهش تجربی ،بر اساس روش برابرسازی

شدید از سرعت  30الی  36متر بر دقیقه ( 80تا  95درصد
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از شروع دستورالعمل ،بهمنظور آشنایی با تردمیل سه روز

استفاده از کیت  TAKARAساخته و به فریزر منفی 20

در هفته با سرعت پنج متر در دقیقه با شیب صفر درصد ،با

انتقال داده شـد .برای انجام  ،Realtime PCRاز مستر

زمان  10و  12و  15دقیقه روی تردمیل راه رفتند .گروه

میکس سایبرگرین  AMPLIQONاستفاده گردید .در

کنترل نیز در طول اجرای دستورالعمل آشنایی ،به همین

پژوهش حاضر ،از ژن مرجع  GAPDHبهعنوان ژن

ترتیب روی تردمیل راه رفتند (.)25 ،26

خانهدار و همچنین برای آنالیز کمی دادههای

Real Time

جلسۀ تمرین گروههای تجربی تمرینی و پس از 12

سـپس بـرای بررسـی بیان ژن  Nkx2.5و  Tbx5بافت

ساعت ناشتایی ،رتها توسط ترکیب داروی زایالزین

قلب ،پرایمرهـای استفادهشده در ایـن پژوهش توسط

( )10 mg/kgو کتامین ( )75 mg/kgمحصول شرکت

نرمافزار  ID6 Allelطراحی و توسط شرکت

آلفاسان هلند ،بهصورت تزریق درونصفاقی بیهوش و

بیوتکنولوژی سیناکلون سنتز گردیـد .توالی پرایمرهـای

قربانی شدند .نمونههای خون از طریق خونگیری از

استفادهشده در جدول شمارۀ  1آورده شده است.

قلب جمعآوری گردید و در دمای  -20نگهداری شد.

گرادیانت دمایی گذاشته شد و همۀ نمونهها بهصورت 2

مقادیر گلوکز خون با استفاده از کیت ویژۀ گلوکز

مرتبه تکرار در دستگاه ریل تایم پیسیآر قرار گرفتند؛

ساخت شرکت پارس آزمون ایران با حساسیت 5

همچنین برنامۀ دمایی و زمانی واکنش

میلیگرم در دسیلیتر ،با استفاده از دستگاه اتو آنالیزور

در پژوهش حاضر مطابق جدول شمارۀ  2است.

Real Time PCR

روش تجزیهوتحلیل دادههـا :دادهها بـا استفاده از

سنجیده گردید (.)27
همراه یخ به فریزر منفی  80منتقل شد .در مرحلۀ بعد،

شاپیرو ویلک برای تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها و از

Total RNA RiboEX

آزمون لوین برای تجانس واریانسها و از آمار استنباطی

 )GeneAll( isolation solutionاستخراج گردید و

تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی  LSDبرای

درنهایت ،بررسی کمی و کیفـی  RNAبا استفاده از

مقایسۀ تفاوت میان گروهها استفاده گردید .سطح

دستگاه نانودراپ سنجیده شد .پس از اطمینـان از

معناداری در آزمونها  α≤0.05در نظر گفته شد.

 RNAبا استفاده از محلول

جدول شمارۀ  .1توالی پرایمرهای ژنهای هدف و مرجع
توالی پرایمر مستقیم '5-'3

توالی پرایمر معکوس '3-'5

اندازۀ ژن bp

Nkx2.5

CTCGGATTTCACACCCACAC

CGAGGCATCAGGTTAGGTCA

82

Tbx5

AGCAAGTCTCCATCCTCACC

GGCCAGTCACCTTCACTTTG

175

GAPDH

ATCACTGCCACTCAGAAGAC

ACATTGGGGGTAGGAACAC

125

نام ژن

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.7.8

بافت قلب به منظور اندازه گیری بیان ژن ،جدا و

نرمافزار  SPSS vol.22تجزیهوتحلیل شدند .از آزمون

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

با خاتمۀ دورۀ تمرینی و  48ساعت پس از آخرین

 ،PCRاز روش دلتا دلتا سیتی بهره گرفته شد ()28؛

آثار  8هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان
ژنهای  Nkx2.5و Tbx5

دقیقه در هفتۀ هشتم افزایش یافت .رتها یک هفته پیش

خلـوص و کیفیت  RNAاستخراجشده cDNA ،با

جدول شمارۀ  .2برنامۀ دمایی و زمانی R-T PCR
Hold

95C°

 10دقیقه

1

Denaturation
melting curve annealing, and extension

95C°
60C°
72C°

 30ثانیه
 30ثانیه
 30ثانیه

40

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.71

مرحله

دما

مدت چرخه

تعداد تکرار
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یافته ها
گلوکز ( )mg/dlرتها را نشان میدهد .وزن پس از

( )317 -465/5پس از هشت هفته افزایش یافت،

اعمال رژیم پرچرب افزایش قابلمشاهدهای داشته است.

درحالیکه در گروههای تمرین ( ،)245-373/1عسل

اجرای هشت هفته مداخله سبب کاهش وزن در گروههای

( )305/337-83/6و عسل-تمرین ()138/12-334/5

پژوهش گردید و نیز همچنین جدول شمارۀ  4نشان

کاهش داشت.

جدول شمارۀ  .3نتایج آمار توصیفی مربوط به وزن نهایی و گلوکز
مرحله

پیشآزمون
گلوکز ()mg/dl

وزن (گرم)
گروه

تعداد

پسآزمون

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

وزن (گرم)

انحراف

میانگین

استاندارد

انحراف
استاندارد

گلوکز ()mg/dl
انحراف

میانگین

استاندارد

کنترل دیابتی

6

386/6

48/42

317

71/3

317

71/3

465/5

102/81

تمرین

8

407/3

64/64

373/1

54/28

373/12

54/28

245

160/39

عسل

6

393/6

22/42

337/6

23/42

337/66

23/43

305/83

92/67

تمرین-عسل

8

417

59/53

334/5

77/68

334/5

77/68

138/12

24/5

 Nkx2.5را در گروههای مختلف نشان میدهد .همانطور

چهار گروه پژوهش در شکل شمارۀ  2درجشده است.

که نشان دادهشده است ،بیان این ژن در گروه تمرین

همانطور که نشان دادهشده است ،بیان ژن در گروه

تناوبی ( )1/44نسبت به گروه کنترل ( ،)1گروه عسل

تمرین-عسل ( )2/517نسبت به گروه کنترل ( ،)1گروه

( )0/8و گروه تمرین-عسل ( )0/99افزایش چشمگیری

عسل ( ) 0/92و گروه تمرین ( )2/137افزایش

دارد ،درحالیکه کاهش مقادیر فولدچنج ژن  Nkx2.5در

چشمگیری دارد ،درحالی که این شاخص در گروه

گروه عسل در مقایسه با گروه کنترل معنادار نبود.

عسل نسبت به گروه کنترل کاهش داشت.

جدول شمارۀ  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهۀ میان گروهها
متغیر

سطح معناداری

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مجذورات

Nkx2.5

1/599

3

0/533

F
4/128

0/017

Tbx5

14/9

3

4/96

4/36

0/014

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.71

شکل شمارۀ  .1یافتههای توصیفی بیان ژن Nkx2.5

شکل شمارۀ  .2یافتههای توصیفی بیان ژن Tbx5

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.7.8

شکل شمارۀ  1یافتههای توصیفی تغییرات بیان ژن

یافتههای توصیفی میانگین تغییرات بیان ژن  Tbx5در

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم  /تیر
 ،1401دوره  ،30شماره 71-81 ،2

جدول شمارۀ  3میانگین وزن (گرم) و شاخص

میدهد که میانگین گلوکز در گروه کنترل دیابتی
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جدول شمارۀ  .5نتایج آزمون تعقیبی  LSDمیان گروهها
متغیر/شاخص آماری
کنترل
بیان ژنNkx2.5

تمرین
عسل

بیان ژن Tbx5

تمرین
عسل

بـرای بـررسی اثر برنامۀ تمرینی و مصرف عسل بر

تفاوت معنادار است .با توجه به میانگینها و یافتههای

بافت قلب رتهـای دیـابتی در میان گروههای کنترل،

توصیفی ،عملکرد گروه تمرین و گروه تمرین_عسل از

تـمرین ،عسل و گروه تـمرین -عـسـل از آزمـون

دو گروه یادشده بهتر بود.

تـحلـیـل واریانس یک راهه استـفاده شـد کـه در جـدول
شـمـارۀ  4آمـده اسـت و نـتـایج آن بـه شرح ذیل است.

بحث و نتيجهگيری

در شاخص بیان ژن  )P=0.01( Nkx2.5و شاخص بیان ژن

تناوبی باعث افزایش بیان ژن  Tbx5و  Nkx2.5در بافت

 )P=0.03( Tbx5تفاوت معنادار وجود دارد .با توجه به

قلبی رتهای دیابتی شد .وارینگ و همکاران ()2014

معنادار بودن اثر گروه برای بررسی بیشتر تفاوتها ،در

نشان دادند تشکیل کاردیومیوسیتهای جدید در

ادامه از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده گردید که نتایج آن

گروههای تمرین ورزشی افزایش معناداری داشت ()11

در جدول شمارۀ  5درجشده است.

که با نتایج مطالعۀ حاضر همسو است .در تأیید نتایج

نتایج آزمون تعقیبی  LSDنشان داد ،در شاخص بیان

مطالعۀ حاضر ،شیائو و همکاران ( )2014بیان کردند که با

و میان گروه تمرین با گروه عسل ( )P=0.03و همچنین

افزایش معنادار دارد و به هایپرتروفی فیزیولوژیایی

گروه تمرین با گروه تمرین_عسل ( )P=0.02تفاوت

موشها و فعالسازی سلولهای بنیادی و پیشساز قلبی

معنادار است .با توجه به میانگینها و یافتههای توصیفی،

منجر میشود ( )12 ،29و نیز اثبات کردند  C/EBPعامل

عملکرد گروه تمرین از سه گروه یادشده بهتر بود؛ اما

باالدستی مجموعه ژنی هنگام فعالیت ورزشی است که

میان سایر گروهها در شاخص بیان ژن  Nkx2.5تفاوت

هایپرتروفی و تکثیر کاردیومیوسیتها را تنظیم میکند؛

معنادار نبود و همچنین نتایج آزمون تعقیبی  LSDدر

بنابراین ،کاهش بیان  C/EBPβناشی از فعالیت ورزشی و

شاخص بیان ژن  Tbx5نشان داد ،میان گروه تمرین با

نیز مهار ژنتیکی  C/EBPβبه افزایش بیان مجموعه ژنهای

گروه کنترل ( )P=0.02و میان گروه تمرین با گروه عسل

مرتبط به تکثیر و تمایز قلبی ( )Nkx2.5،Tbx5و بهبود

( )P=0.02و نیز گروه تمرین_عسل با گروه کنترل

عملکرد قلبی منجر میگردد ( .)30همتینفر و همکاران

( )P=0.01و گروه تمرین_عسل با گروه عسل ()P=0.01

( )1398نشان دادند مقادیر  mRNA Tbx5در هیچ گروه

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.71

ژن  Nkx2.5میان گروه تمرین با گروه کنترل ()P=0.03

فعالیت ورزشی شنا ،مقادیر  C-Kit ،Nkx2.5و

Scal-1

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.7.8

نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که

نتایج مطالعات حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

کنترل

*0/03
0/365
0/998
*0/003
*0/020
0/33
*0/02
0/89
*0/01
*0/02
*0/74
0/016

-0/445
0/192
0/001
0/637
0/446
-0/19
-1/33
0/07
-1/517
1/41
-0/17
-1/59

آثار  8هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان
ژنهای  Nkx2.5و Tbx5

گروه
تمرین
عسل
تمرین_عسل
عسل
تمرین_عسل
تمرین_عسل
تمرین
عسل
تمرین_عسل
عسل
تمرین_عسل
تمرین_عسل

سطح معنیداری

تفاوت میانگینها
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معناداری داشت ( )3که این نتایج با مطالعۀ ما ناهمسو بود.

باعث افزایش معنیدار شاخص بیان ژن ،P=0.02( Tbx5

احتماال این به سبب تفاوت در شدت تمرین و نوع بیماری

 )2/517در بافت قلب رتهای دیابتی نوع  2شد؛ اما

رت ها است که در مطالعۀ همتی نفر رت ها مبتال به  MIو

دربارۀ ژن  Nkx2.5افزایش بیان آن معنیدار نبود.

در مطالعۀ حاضر رتها دیابتی بودند و تمرین تناوبی با

علیرغم این موضوع که تمرین به همراه مصرف

شدت باال در افزایش شاخصهای نوزایی قلبی مؤثر

عسل بهعنوان یک آنتیاکسیدان قوی اثر همافزایی در

است .همسو با نتایج مطالعۀ حاضر ،تئو و همکارانش

افزایش بیان ژنهای نوزایی قلبی داشت؛ اما مصرف عسل

( )2015نشان دادهاند تزریق  NRG1به موشهای مبتال به

آویشن بهتنهایی ،نهتنها نتوانست عامل مؤثری در

 MIتکثیر کاردیومیوسیت ها و نوزایی قلبی را افزایش

پیشگیری از عوارض قلب دیابتی باشد ،بلکه باعث کاهش

میدهد و همچنین باعث بهتر شدن عملکرد قلبی میشود

غیرمعنادار بیان ژنهای تکثیر و تمایز بافت قلب دیابتی

( .)31همسو با افزایش بیان ژن  Nkx2.5متعاقب تمرین

شد .همسو با این نتایج ،مری و ریستو ( )2016نشان دادند

ورزشی ،ژو و همکاران ( )2019نشان دادند میوکین

مکمل آنتیاکسیدانی احتماال تأثیرات منفی بر آنژیوژنز،

 Irisinناشی از ورزش از آسیبهای قلبی_عروقی پس

حساسیت انسولین ،دفاع سلولی ،هایپرتروفی ،بایوژنز

Nkx2.5

میتوکندری و ریکاوری دارند ( .)34نجفی و همکارانش

سلول پروژنیتور قلبی وابسته به بازسازی سلولهای قلبی،

( )2011نشان دادند مصرف عسل خوراکی به مدت 45

رگزایی جدید و کاهش فیبروز قلب میگردد و

روز به میزان  0/4 ،0/2 ،0/1بهصورت حلشده در آب

همچنین نشان داده شده است که بهبود عملکرد

آشامیدنی  40موش صحرایی نر ویستار ،باعث آثار

ماکروفاژی ممکن است از سامانۀ هدایت قلبی در برابر

محافظتی بر آریتمیهای ناشی از ایسکمی در قلب ایزولۀ

آسیب محافظت کند (.)32

موشها گردید ( .)35احتماال این ناهمسویی به علت

از ایسکمی محافظت میکند و باعث افزایش

شدن مسیر پیامرسانی  C/EBPβ -NRG1-ErbB4متعاقب

بیماری رتها بود .هرچند که سازوکارهای محافظتی

تمرین ورزشی یکی از سازوکارهای سلولی_مولکولی

عسل ناشناخته مانده است ،بهتر است به عسل بهعنوان

احتمالی درگیر در افزایش شاخصهای نوزایی و تکثیر و

منبع غنی از فالونوئیدها و اسید فنولیک که فعالیت

تمایز قلبی است ( .)31ورزش در قلب دیابتی باعث

آنتیاکسیدانی و مهار رادیکالی باالیی دارند ،توجه شود

افزایش بایوژنز میتوکندریایی و بهبود عملکرد اندوتلیال

و نیز وجود منابعی از انرژی مثل گلوکز و فروکتوز،

عروق میشود (.)33

بسیاری از ویتامینها ،مواد معدنی و آنزیمها در تغذیه

از زمانهای قدیم ،عسل بهسبب ارزش غذایی و

بیماران بیشتر بررسی گردد.

بهعنوان دارو بهویژه در بیماران دیابتی بحثبرانگیز شده

گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز در بافتهای محیطی در

است .نتایج بررسی  107مقالۀ معتبر نشان دادند که عسل

دیابتیها به هایپرگلیسمی و افزایش تولید  ROSدر قلب

گلوکز سرم ناشتا را کاهش و پپتید  cناشتا را افزایش

منجر میشود ( .)36عقیدۀ عمومی بر این است / ROS

میدهد و شاخص گالیسمیک پایین دارد ()33؛ ازاینرو،

 RNSکه در طول ورزش توسط میتوکندری و مجموعه

آثار مصرف عسل برای کنترل گلوکز خون و انسولین در

زیرسلولی تولید میگردد ،سبب آسیب عضالت اسکلتی،

بیماران دیابتی ثابتشده است .همانطور که نتایج نشان

خستگی و اختالل در ریکاوری میشود ( .)34مکملهای

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.71

درمانی موردتوجه بوده است .بااینحال ،مصرف آن

اختالل در جذب گلوکز توسط گیرندۀ انسولین،

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.7.8

با توجه به نتایج پژوهش حاضر بهنظر میرسد فعال

تفاوت در مقدار ،نوع عسل مصرفشده و نیز نوع
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آنتیاکسیدانی میتوانند استقامت ناشی از تمرین و

بنیادی و تکثیر و تمایز آنها بر بیماران مبتال به

افزایش میانجیهای  ROS / RNSرا در ظرفیت

صورت گرفته است ،پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده،

آنتیاکسیدان ،بیوژنز میتوکندری ،سازوکارهای دفاعی

تأثیر نوع و شدتهای مختلف تمرین اینتروال و نیز مقادیر

سلول و حساسیت به انسولین را کاهش دهد .هیچ شواهد

و انواع مختلف عسل بر بهبود عملکرد و درمان قلبی

قانعکنندهای برای اثبات اینکه مکمل آنتیاکسیدان

بیماران دیابتی بررسی گردد .تشریح سازوکارهایی که به

سازگاریهای تمرینی ورزشی را افزایش میدهد ،وجود

فعالسازی  CSCsاز طریق فعالیت ورزشی منجر میشوند،

ندارد ( .)34با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان

میتواند بهعنوان ابزار درمانی مؤثر و جدید با تکیه بر

احتمال داد که مصرف عسل بهعنوان مکمل

بازسازی قلبی ،برای درمان طیف وسیعی از بیماریهای

آنتیاکسیدانی در ورزشهای شدید ،مانع از ایجاد

قلبی عروقی استفاده گردد؛ همچنین سازوکارهای دقیقتر

سازگاریهای ناشی از تمرین در تکثیر سلولهای قلبی و

تأثیرات مکملهای مختلف آنتیاکسیدانی در پیشبرد

بهبود عملکرد قلب میشود .احتماال در بیماران دیابتی با

اهداف درمان جدید غیردارویی در کاردیومیوپاتی دیابتی

وجود خواص شناختهشدۀ آنتیاکسیدانی عسل برای

اجرا و بررسی شود.

MI

افزایش بیان ژنهای تولیدکنندۀ سلولهای قلبی ناشی از

این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری بود و با کد
اخالق  IR.SSRC.REC.1399.080در کمیتۀ اخالق

تمرین میگردد.
با توجه به نتایج حاضر میتوان گفت که تمرین

پزشکی پژوهشگاه تربیتبدنی تأیید گردید؛ بنابراین ،از

تناوبی عامل مهمی در تحریک سلولهای بنیادی و تکثیر

همۀ همکاران پژوهشی و کارکنان آزمایشگاهی تقدیر و

و تمایز آنها به میوسیتهای قلبی است و انجام تمرین

تشکر میشود.

آویشن در تکثیر سلولهای قلبی موشهای دیابتی مؤثر

کد اخالقIR.SSRC.REC.1399.080 :

نیست .با توجه به اینکه بیشتر مطالعات دربارۀ سلولهای
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