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Abstract
Backgroundm: Exercise training and antioxidant consumption is one of the important factors in preventing
the sarcopenia and apoptosis in aging muscles. The aim of the presenstudy was to investigate the effects of
aerobic exercise and vitamin D supplementation on apoptosis and sarcopenia in aging rats.
Materials and methods: In the current experimental study, 50 aging rats (Age: -22-20month old; Weight:
20±220 g) were randomly divided into five groups of 10 rats: control(C), Salin (S), vitamin D(VD), training
(T), and vitamin D + training (VDT). Exercise groups ran on treadmill four days a week for eight weeks
with a specific speed and %10 incline and received .05 vitamin D injection on a daily basis. BAX , BCL2-,
follistatin, and myostatin proteins were assessed 24 hr after the last exercise and in anesthetic state on soleus
muscle. All data were analyzed running one way ANOVA and scheffe at the significance level of P<0.05.
Results: BAX and myostatin significantly decreased in VDT and T groups compared to control group
(p=0.013 for myostatin and P=0.03 for BAX in VDT group, P=0.017 for myostatin and P=0.027 for BAX
in T group). Also, follistatin and BCL2- increased significantly in these groups (P=0.01 for follistatin and
P=0.01 for BCL2- in VDT group, P=0.005 for follistatin and P=0.024 for BCL2- in T group). BAX/BCL2ratio decreased significantly between groups but no significant difference was observed in myostatin and
follistatin ratio between groups (P>0.05).
conclusion: It seems that eight concurrent aerobic training sessions can decrease apoptosis factors such
as BAX and BCL2- and sarcopenia consisting of myostatin and follistatin variables in rat muscles and
provided that these training be accompanied by vitamin D consumption, it may result in prevention of muscle
apoptosis and sarcopenia in aging rats.
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چكيده:
سابقه و هدف :فعاليت ورزشي و مصرف آنتياکسيدانها يکي از عوامل پيشگيري از بروز سارکوپني و آپوپتوزي در عضالت افراد سالمند به شمار ميرود .هدف
از اين مطالعه تعیین تاثير تمرينهای هوازي و مصرف مکمل ويتامين  Dبر عوامل آپوپتوز و سارکوپني در رتهاي سالمند است.
مواد و روشها :در اين مطالعه تجربی 50،سر رت نر مسن (20تا22ماهه) ( 220±20گرم وزن) به صورت تصادفي به  5گروه 10سری شامل :کنترل( ،)Cسالين(،)S
ويتامين  ،)D (VDتمرين ( )Tو تمرين تداومي+ويتامين )D (VDTتقسيم شدند .گروههاي تمريني به مدت هشت هفته و چهار روز در هفته با سرعت 8تا20m/min
و شيب ثابت  10درصد و مدت 30تا 60دقيقه روي تريدميل دويدند و ويتامين  Dنيز روزانه به مقدار  0/5ميکروگرم تزريق شد .ميزان پروتئينهاي ،2-BAX,BCL
فوليستاتين و ميوستاتين 24 ،ساعت بعد از آخرين تمرين از عضله تمامی رتها و در حالت بيهوشي ارزيابي شد .براي تجزيه و تحليل دادهها از آزمون آنوواي يک
راهه و آزمون تعقيبي شفه در سطح معناداري  0/05استفاده شد.
نتايج :ميزان پروتئينهاي  BAXوميوستاتين در گروههاي VDTو  Tنسبت به گروه کنترل در حد معناداري کاهش يافته بود ( ،P=0/013برای ميوستاتين و
 ،P=0/03براي  BAXدر گروه VDTو  P,=0/017براي ميوستاتين و  P=0/027براي  BAXدر گروه  .)Tهمچنين ميزان پروتئينهاي  2-BCLو فوليستاتين در
اين گروهها در حد معناداري افزايش يافته بود ( ،P=0/01براي فوليستاتين و ،P=0/01براي  2-BCLدر گروه VDTو  P,=0/005براي فوليستاتين و ،P=0/024
براي  2-BCLدر گروه  .)Tنسبت  2-BAX/BCLنيز کاهش معناداري داشت ،ولي در نسبت ميوستاتين بر فوليستاتين تفاوت معناداري بين گروهها مشاهده
نشد(.)P<0/05
نتيجهگيري :به نظر میرسد که هشت هفته تمرينهای هوازي سبب کاهش عوامل آپوپتوزي شامل پروتئين  BAXو 2-BCLو عوامل سارکوپني (ميوستاتين و
فوليستاتين) در عضالت رتهاي سالمند ميشود و اگر انجام اين تمرينها همراه با دريافت ويتامين Dباشد شاید از ايجاد سارکوپني يا آپوپتوز عضالني در رتهاي
سالخورده جلوگيري میکند.
واژگان كلیدی :مرگ سلولی ،سارکوپني ،تمرينهای هوازی ،ويتامين .D
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مقدمه:
کاهﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻀالﺕ در اثر افﺰایﺶ سن ،سارکوپني ﻧاﻡ دارد .سارکوپنيا با از
دست دادن تدریﺠي توده و ﻗدرﺕ ﻋﻀالﻧي و کاهﺶ سﻠولهاﻱ ماهوارهاﻱ،
ميﺰان متابوليسﻢ و اکسيﮋن مصرفي بيﺸينه همراه است .ارتباﻁ بين ﺁپوپتوز
ﻋﻀالﺕ اسکﻠتي و سارکوپنيا ﭼندان مورد تﺤقيﻖ ﻗرار ﻧﮕرفته است .یکي از
ﻋوامل دﺧيل در سارکوپنيا ممکن است مربوﻁ به فﻌاليت ميوستاتين با افﺰایﺶ

سن باﺷد ،ﻋﻀالﺕ سالمند با کاهﺶ تکﺜير سﻠولﻬاﻱ ماهوارهاﻱ ،به ﺁسيﺐ
ﻋﻀالﺕ منﺠر ميﺷود .فوليستاتين به ﻋنوان ﻋامل تمایﺰ و رﺷد و ميوستاتين
به ﻋنوان ﻋامل منفي در رﺷد ﻋﻀالﺕ اسکﻠتي ﻋمل ميکند .با افﺰایﺶ سن،
فﻌاليت ميوستاتين به صورﺕ منﻈﻢ افﺰایﺶ یافته و سبﺐ ﺁتروفي ﻋﻀالﻧي در
رﺕها ميﺸود) .(1یکي دیﮕر از ﻋوامل مرتبﻂ با توده ﻋﻀالﻧي ،فولستاتين است.
مﻄالﻌههای اﺧير ﻧﺸان دادهاﻧد افﺰایﺶ توده ﻋﻀالﻧي در اثر اﻧﺠاﻡ تمرینهای
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ورزﺷي ممکن است مربوﻁ به تنﻈيﻢ ميوستاتين در افراد سالمند باﺷد .مﻄالﻌهها
روﻱ مدلﻬاﻱ اﻧساﻧي و ﺣيواﻧي ﻧﺸان داده است که ميﺰان ﺁپوپتوز سﻠولهاﻱ
ﻋﻀالﻧي با افﺰایﺶ سن افﺰایﺶ یافته و با کاهﺶ ﻗدرﺕ و توده ﻋﻀالﻧي مرتبﻂ
است .مسيرهاﻱ مﺨتﻠﻒ ﺁپوپتوزﻱ در ﻋﻀالﺕ درگير هستند که با مسيرهاﻱ
مياﻧﺠيگرﻱ داﺧل ميتوکندرﻱ ميتواﻧند سبﺐ سارکوپني ﺷود) .(2ﻧﺸان داده
ﺷده است که افﺰایﺶ در ﻧسبت  BAX/BCL2از بروز سارکوپني در ﻋﻀالﺕ
رﺕهاﻱ مسن جﻠوگيرﻱ ميکند ،همﭽنين ﻧﺸان داده ﺷده است افﺰایﺶ
پياﻡ های پروﺁپوپتوتيکي داﺧل ميتوکندرﻱ از ﻗبيل پروتﺌين  BAXیکي از
مکاﻧيسمﻬاﻱ اصﻠي براﻱ کاهﺶ توده ﻋﻀالﻧي و ﺁتروفي مرتبﻂ با سن است).(3
براﻱ کاهﺶ ﺁثار سارکوپني ،روﺷﻬاﻱ مﺨتﻠفي از ﻗبيل فﻌاليت بدﻧي ،تﺠویﺰ اسيد
ﺁمينه ،داروهاﻱ بازدارﻧده ميوستاتين ،تستسترون درماﻧي ،مﺤدودیت کالرﻱ و
روش ﺷبه التراسوﻧد ﻏير تﻬاجمي ﺫکر کردهاﻧد) .(1ميوستاتين سبﺐ فﻌال ﺷدن
فسفاتيدل سرین ﺧارﺝ ﻏﺸاﻱ سﻠولي ﺷده که ﺁن هﻢ به ﻃور بالقوه سبﺐ ایﺠاد
سيﮕنالهاﻱ ﺁپوپتوزﻱ ميﺷود .ﻧتایﺞ ﻧﺸان داده است که ميوستاتين از ﻃریﻖ
فﻌالسازﻱ کاسﭙاز سبﺐ ایﺠاد ﺁپوپتوز ميﺷود .مسافرﻱ و همکاران ﻧﺸان دادﻧد
که تمرینهای هوازﻱ با ﺷدﺕ 60درصد ﺣداکﺜر اکسيﮋن مصرفي سبﺐ فﻌال
ﺷدن مسير  Erk/AKT/mTOR/folistatinو کاهﺶ فﻌاليت مسيرmyso-
 tatin/Murf1/2, proteasome subunitsميﺸود) .(5بنابراین پﮋوهﺸﮕران
همواره به دﻧبال اتﺨاﺫ راهکارهاﻱ مناسﺐ براﻱ پيﺸﮕيرﻱ از ﺁپوپتوز و بيماریﻬاﻱ
مﺨتﻠﻒ ﻋﻀالﻧي از جمﻠه سارکوپني در افراد سالمند هستند .در ﻃول ﭼند دهه
گذﺷته ،پﮋوهﺸﮕران گﺰارش کردهاﻧد که تمرینهای منﻈﻢ و با ﺷدﺕ متوسﻂ
ميتواﻧد ﺁپوپتوز را در کروموزمﻬاﻱ افراد بﺰرگسال کاهﺶ دهد) .(8-6در تﺤقيﻖ
دیﮕری ﻧﺸان داده ﺷده است که تمرینهای استقامتي ﻃوﻻﻧي مدﺕ ميتواﻧد
بيان ژن پروتﺌينهاﻱ BAXو  2-BCLو کاسﭙاز 3ﻗﻠبي را تﻐيير دهد و ﺁپوپتوز
ﻗﻠبي را بهوسيﻠه فﺸار اکسایﺸي تﺤریﻚ کند) .(9به ﻧﻈر ميرسد مکاﻧيسﻢهاﻱ
سازگارﻱ مولکولي و ژﻧتيکي القا ﺷده توسﻂ تمرینهای تداومي و مصرف مکمل
ویتامين  Dسبﺐ فﻌال ﺷدن مﺠموﻋهای از مسيرهاﻱ سيﮕناليﮓ سﻠولي متفاوﺕ
و ویﮋهاﻱ ﺷوﻧد) .(10کمبود ویتامين  Dبا ﺁتروفي ﺷدن تارهاﻱ ﻧوﻉ دو ارتباﻁ
دارد .ویتامين  Dسبﺐ رﺷد ﻋﻀالﺕ و افﺰایﺶ ميﺰان اﻧقباﺽپذیرﻱ ﺁن مﻰسود،
ولﻰ ﻧتایﺞ برﺧﻰ از مﻄالﻌهها متناﻗﺾ است به ﻃورﻱکه پﮋوهﺸﮕران ﻧﺸان
دادﻧد ارتباﻁ مﺜبتي بين سﻄوﺡ سرمي  25هيدروکسي ویتامين  Dبا ﻋمﻠکرد
ﻋﻀالﻧي و ﺣﺠﻢ توده ﻋﻀالﻧي در افراد مسن وجود دارد .مﻄالﻌهها در افراد با
سنين 55تا 88سال ﻧﺸان داد افرادﻱ که ﻏﻠﻈت سرمي ویتامين  Dﺁنها کمتر
از  25ﻧاﻧو مول بر ليتر و ﻏﻠﻈت هورمون پارتيروﺋيد ﺁنها باﻻ بود)4pmol/+
 ( literبه ميﺰان 2/5برابر ﻗدرﺕ گرفتن و  2/38برابر ﺣﺠﻢ توده ﻋﻀالﻧي
ﺁنها ﻧسبت به افراد داراﻱ ﻏﻠﻈت پایين هورمون پارتيروﺋيد ،کمتر گﺰارش ﺷده
است) .(11از یﻚ سو ﻧﺸان داده ﺷده است که مصرف ویتامين  Dو اﻧﺠاﻡ
تمرین با مدﺕ و ﺷدﺕ مﻌين )ﭼﻬار هفته پنﺞ روز در هفته دو جﻠسه در هر روز(
ﻧميتواﻧد به ﻃور مﻌناداری سﻄﺢ ﻋامل رﺷد ﻋصبي را افﺰایﺶ دهد) .(12از
سوﻱ دیﮕر ،مصرف مکمل به تنﻬایي سبﺐ افﺰایﺶ مﻌنادار سﻄوﺡ ﻋامل رﺷد
ﻋصبي مﻰﺷود .ﻋالوه بر این ،ترکيﺐ ﺁن با ورزش به ﻃور برجستﻬاﻱ از کاهﺶ
سﻄوﺡ ﻋامل رﺷد ﻋصبي (NGF)1در جسﻢ مﺨﻄﻂ موشها جﻠوگيرﻱ ميکند.
ویتامين  Dسبﺐ افﺰایﺶ تارهاﻱ ﻧوﻉ دو در افراد سالمند ميﺷود .مﻄالﻌهها ﻧﺸان
داده است که ارتباﻁ مﺜبتي بين سﻄوﺡ ویتامين  Dو هماهنﮕي ﻋصبي ﻋﻀالﻧي
در افراد باﻻﻱ  65سال وجود دارد .همﭽنين پﮋوهﺸﮕران گﺰارش کردهاﻧد که
ویتامين  Dروﻱ رﺷد ﻋﻀﻠه ﻗﻠبي و اﻧقباﺽپذیرﻱ ﺁن موثر و ثابت ﺷده است که
سارکوپني سبﺐ افﺰایﺶ ﻋوامل التﻬاﺏزا ﺷده و ویتامين  Dبهﻋنوان ﺁﻧتياکسيدان
ميتواﻧد سبﺐ افﺰایﺶ ﻋمﻠکرد ﻋﻀالﺕ اسکﻠتي در افراد سالمند ﺷود .اگرﭼه
تمرینهای مقاومتﻰ سبﺐ افﺰایﺶ ﺣﺠﻢ و ﻗدرﺕ ﻋﻀالﻧﻰ مﻰﺷود ،ولﻰ ممکن
است سبﺐ بروز ﺁسيﺐهای ﻋﻀالﻧﻰ یا فﺸار ﺧون باﻻ در افراد سالمند ﺷود
) .( 13بنابراین تمرینهای هوازی استفاده ﺷد و با توجه به اینکه بيﺸتر

تﺤقيﻖها تاثير تمرینهای هوازﻱ و مصرف مکمل ویتامين  Dبر ﻋوامل ﺁپوپتوز
و سارکوپني را به ﻃور مﺠﺰا بررسي کردهاﻧد و تﺤقيقي در مورد تاثير تمرینهای
هوازﻱ که همراه با مصرف مکمل ویتامين  Dباﺷد کمتر مورد توجه پﮋوهﺸﮕران
ﻗرار گرفته است و به جﻬت اینکه ﻃبﻖ پﮋوهﺸﻬاﻱ اﻧﺠاﻡ گرفته ،افﺰایﺶ ميﺰان
پروتﺌين ميوستاتين با ﻋوامل پيﺶ ﺁپوپتوزﻱ ) (BAXهمراه است ،سبﺐ ﺁتروفي
ﻋﻀالﺕ ميﺷوﻧد .از ﻃرف دیﮕر اﻧﺠاﻡ تمرینهای هوازﻱ و یا مصرف مکمل
ویتامين  Dهر کداﻡ ميتواﻧند سبﺐ افﺰایﺶ فوليستاین و تنﻈيﻢ مﺜبت پروتﺌين
 BCL2ﺷده و متﻌاﻗﺐ ﺁن سبﺐ افﺰایﺶ ﺣﺠﻢ و توده ﻋﻀالﻧي در افراد سالمند
ﺷود ،ولي با این ﺣال ترکيﺐ این دو )تمرین +ویتامين( کمتر مورد تﺤقيﻖ ﻗرار
گرفته که ﻧيازمند تﺤقيﻖهای بيﺸترﻱ است ،بنابراین این مﻄالﻌه بر ﺁن ﺷد تا
تاثير تمرینهای هوازﻱ همراه با مصرف مکمل ویتامين  Dبر ميﺰان پروتﺌينﻬاﻱ
ﺁپوپتوزﻱ و سارکوپني در ﻋﻀﻠه ﻗﻠبي رتﻬاﻱ سالمند را بررسي کند .این مﻄالﻌه
در سال  1396در داﻧﺸﮕاه ﻋﻠوﻡ پﺰﺷکﻰ کرمان اﻧﺠاﻡ ﺷد.
مواد و روشها:
در یﻚ مﻄالﻌه تﺠربﻰ  50سر رﺕ ﻧر مسن )22-20ماهه( )وزن 220±20گرﻡ(
از مرکﺰ ﺣيواﻧاﺕ داﻧﺸﮕاه ﺷيراز تﻬيه ﺷدﻧد و به داﻧﺸﮕاه ﻋﻠوﻡ پﺰﺷکي کرمان
براﻱ اﻧﺠاﻡ تﺤقيﻖ اﻧتقال داده ﺷدﻧد .ﺣﺠﻢ ﻧموﻧهها ﻧيﺰ بر اساﺱ اﻧدازه و با
استفاده از فرمول  Cochranمﺤاسبه ﺷد.
cm
3
تﺤت ﺷرایﻂ استاﻧدارد
رﺕ ها در ﻗفﺲهاﻱ پﻠي پروپيﻠن16×30×42 ،
و کنترل دمایي (22 ± 2) C°و ﭼرﺧه متناوﺏ روﺷنایي/تاریکي  12ساﻋته با
دسترسي ﺁزاداﻧه به ﺁﺏ و ﻏذا )ﺷرکت ﻏذاﻱ داﻡ پارﺱ ،تﻬران ،ایران( ﻧﮕهدارﻱ
ﺷدﻧد .همه ﺁزمایﺶهاﻱ مربوﻁ به ﺣيواﻧاﺕ با توجه به دستورالﻌمل اﺧالﻗي و
مﺠوز مﻌاوﻧت پﮋوهﺸي داﻧﺸﮕاه ﻋﻠوﻡ پﺰﺷکي کرمان با کد اﺧالﻕ .KMU.IR
 1396.1562.RECاﻧﺠاﻡ ﺷد .رژیﻢ ﻏذایي رﺕها )ﺷرکت ﻏذاﻱ داﻡ پارﺱ،
تﻬران ،ایران( از ﺫرﺕ زمين ،یوﻧﺠه ،کنﺠاله سویا ،گندﻡ ،ویتامينها ،مواد مﻌدﻧي،
جوش ﺷيرین و ﻧمﻚ بر اساﺱ55درصد کربوهيدراﺕ17/5 ،درصد پروتﺌين،
1/95درصد ﭼربي )ماده ﺁلي مﺤﻠول در اتر؛0/56 ،(EEکﻠسيﻢ0/62 ،درصد تي
فسفر6/6،درصد فيبر ﺧاﻡ ،اﻧرژﻱ متابوليﺰه ﺷدن ،ME) kcal/g)3/16اﻧرژﻱ
دفنيﺸن3/56کيﻠو کالری بر گرﻡ تﺸکيل ﺷده بود .این اﻃالﻋاﺕ توسﻂ ﺷرکت
توليد کننده اراﺋه ﺷده است).(17
رتﻬا پﺲ از سه روز ﺁﺷنایي با مﺤيﻂ ﺁزمایﺸﮕاه به ﻃور تصادفي به پنﺞ گروه
 n=10مﻄابﻖ با مداﺧالﺕ ویتامين  Dو فﻌاليت تمریني منﻈﻢ به گروه کنترل،
گروه ویتامين  ،Dگروه تمرین ،گروه تمرین +ویتامين Dو گروه سالين تقسيﻢ
ﺷدﻧد .گروههاﻱ تمرین به مدﺕ هﺸت هفته با تردميل در سرﻋت و ﺷيﺐهاﻱ
مﺸﺨﺺ مورد ﺁزمون ﻗرار گرفتند .مصرف ویتامين  D3به صورﺕ  0/5ميکروگرﻡ
روزاﻧه با تﺰریﻖ درون صفاﻗي با ﻏﻠﻈت) milli- per units international
 ml/UI 300000 (literاستفاده ﺷد DITHRECOL) .از ﺷرکت کاسﭙين
ویتامين؛ تﻬران ،ایران( .برای رﻗيﻖسازﻱ ویتامين  D3از ﻧرمال سالين و دﻱ
متيل سولفوکساید استفاده ﺷد .با توجه به لﺰوﻡ بررسي تاثير ﺣالل مذکور ،یﻚ
گروه بناﻡ دﻱ متيل سولفوکساید+سالين )) DMSOتﻌریﻒ ﺷد که روزاﻧه فقﻂ
ﺁنرا دریافت کردﻧد.
پروتکل تمريني :رﺕها در هفته اول با سرﻋت هﺸت متر بر دﻗيقه و ﺷيﺐ 10
درجه به مدﺕ  30دﻗيقه روﻱ تردميل تمرین کردﻧد ،در هفته دوﻡ با سرﻋت 12
متر بر دﻗيقه با ﺷيﺐ و زمان مﺸابه ،در هفته سوﻡ با سرﻋت  16متر بر دﻗيقه با
ﺷيﺐ مﺸابه به مدﺕ  45دﻗيقه و در ﭼﻬارمين هفته با سرﻋت  20متر بر دﻗيقه با
ﺷيﺐ مﺸابه به مدﺕ  45دﻗيقه تمرین داده ﺷدﻧد .در هفتههاﻱ پنﺠﻢ تا هﺸتﻢ،
رﺕها در سرﻋت  20متر بر دﻗيقه با زاویه ده درجه به مدﺕ  60دﻗيقه هر روز
تﺤت تمرین ﻗرار گرفتند).(14
حجم نمونه و روش اندازهگيري 24 :ساﻋت پﺲ از ﺁﺧرین جﻠسه تمریني
و پﺲ از ﻧاﺷتایي ﺷباﻧه ،ﻧموﻧه بردارﻱها اﻧﺠاﻡ ﺷد،تمامﻰ ﻧموﻧﻬﻬاﻱ بافت ﻋﻀﻠه
ﻗﻠبي استﺨراﺝ ﺷده از رﺕها ﺧيﻠي سریﻊ با سرﻡ فيﺰیولوژیکي سرد ﺷستوﺷو
داده و بالفاصﻠه در داﺧل تاﻧﻚ ازﺕ یا یﺨﭽال  -80درجه ساﻧتيگراد براﻱ
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استفادهﻬاﻱ ﻃوﻻﻧي مدﺕ ﻧﮕهدارﻱ ﺷدﻧد .براﻱ هموژﻧيﺰه کردن بافت مورد ﻧﻈر
را وزن کرده تا متناسﺐ با ﺁن بافر را اﺿافه کنيﻢ ،بافر مورد ﻧﻈر براﻱ این بافت
 2PBSاست ،سﭙﺲ مﺨﻠوﻁ بافر و بافت همراه با یخ توسﻂ دستﮕاه هموژﻧایﺰه
و در ﭼندین سکيل ﺧرد ﺷد .این مﺨﻠوﻁ را در داﺧل ساﻧتریفيوژ با دماﻱ 4
درجه ،دور  12هﺰار و به مدﺕ  10دﻗيقه ﻗرار داد ﺷد .بﻌد از ﺧارﺝ کردن تيوﺏها
از ساﻧتریفيوژ ،مﺤﻠول باﻻﻱ تيوﺏها )سوپرﻧاتان( را برداﺷته و براﻱ سنﺠﺶ
پروتﺌين کل ﺁن داﺧل لولههاﻱ ﺁزمایﺶ دیﮕرﻱ ﻗرار ميدهيﻢ ،براﻱ سنﺠﺶ
توتال پروتﺌين از روش استاﻧدارد ) ford bradروش رﻧﮓ سنﺠي( استفاده ﺷد.
براﻱ اﻧدازهﮕيرﻱ ميﺰان پروتﺌينهاﻱ BAXو BCL-2با استفاده ازکيتﻬاﻱ
تﺠارﻱ  Elizaساﺧت ﺷرکت  BIOTECH DAY CRYSTALکﺸور ﭼين با
مﺸﺨصاﺕ E0034Raبراﻱ پروتﺌين  BAXو E0037براﻱ پروتﺌين 2-BCL
با استفاده از ﻃول موﺝ  450ﻧاﻧومتراستفاده ﺷد .سﻄوﺡ پروتﺌين ﻋﻀالﺕ دوﻗﻠو و
ﻧﻌﻠي با استفاده از وسترن بالﺕ با توجه به روش کاستيل و همکاران به ترتيﺐ با
ﺁﻧتي بادیﻬاﻱ ویﮋه ميوستاتين و فوليستاین ) R-6885-sc R-19-N 8-GDFو
,H-114 sc-30194بيوتکنولوژﻱ ساﻧتاکروز ،ساﻧتاکروز ،ﺁمریکا( سﻄوﺡ پروتﺌين
با استفاده از32233-sc 6C5) GADPDHزیست تکنولوژﻱ ساﻧتاکروز ﺁمریکا(
ﻧرمالسازﻱ ﺷد .پروتﺌين ﻋﻀالﺕ با استفاده از بافر تریﺰ-تریتون 3استﺨراﺝ ﺷد.
ﻧموﻧهها با ژل پﻠي ﺁکریالميد جدا ﺷده سﭙﺲ به پيﻠتﻬاﻱ ﺣاوﻱ ﻧيتروسﻠولﺰ منتقل
ﺷدﻧد و با ﺁﻧتي بادﻱهاﻱ اوليه اﻧکوبه ﺷدﻧد .بﻌد از واکنﺶ پﻠيتﻬا با  PBSو

به تنﻬایي سبﺐ کاهﺶ مﻌنادارﻱ در متﻐيرهاﻱ  BAXو ميوستاتين ﻋﻀالﺕ
ﻧﻌﻠي رﺕها در مقایسه با گروه کنترل ﺷده بود ) 2/7.±0/82 ،P=0/013براﻱ
ميوستاتين و  0/12.±0/01 ،P=0/03براﻱ  BAXدر گروه تمرین+ویتامين D
و 2/9±0/87 P,=0/017براﻱ ميوستاتين و  0/16±0/018 P=0/027براﻱ
 BAXدر گروه تمرین( .همﭽنين ميﺰان پروتﺌينﻬاﻱ فوليستاتين و  BCL2در
گروه تمرین+ویتامين  Dو گروه تمرین سبﺐ افﺰایﺶ مﻌنادارﻱ ﻧسبت به گروه
کنترل ﺷده بود ) 353/0.±51/46 ،P=0/01براﻱ فوليستاتين و ،P=0/01
 0/12.±0/05براﻱ  2-BCLدر گروه تمرین+ویتامين  Dو P,=0/005
 245/2±0/84براﻱ فوليستاتين و  0/189±0/029 ،P=0/024براﻱ -BCL
 2در گروه تمرین( ميﺰان پروتﺌينﻬاﻱ  BAXو ميوستاتين در گروه ویتامين D
ﻧسبت به گروه کنترل کاهﺶ مﻌنادارﻱ ﻧﺸان داد ،ولي در مقایسه با سایر گروهﻬا
مﻌنادار ﻧبود .همﭽنين ميﺰان پروتﺌين  BCL2در این گروه ﻧسبت به گروه کنترل
افﺰایﺶ مﻌنادارﻱ داﺷت ،ولي ميﺰان پروتﺌين فوليستاتين افﺰایﺶ مﻌنادارﻱ ﻧﺸان
ﻧداد که در مقایسه با سایر گروهﻬا این افﺰایﺶ ،کمتر بود )جدول .(1
جدول) :(1ميﺰان ﺷاﺧﺺها برﺣسﺐ گروههای مورد مﻄالﻌه
*اﺧتالف مﻌنادارﻱ در مقایسه با گروه کنترل
بحث:
ﻧتایﺞ مﻄالﻌه ﺣاﺿر در رابﻄه با تﻌيين تاثير هﺸت هفته تمرینهای تداومي بر
ﺷاﺧﺺهاﻱ ﺁپوپتوزﻱ ﻋﻀﻠه اسکﻠتي ﺷامل  BCL2 ، BAXو ﻧسبت BAX

گروه

Bax

Bcl-2

Bax/bcl-2

ميوستاتين

فوليستاتين

ميوستاتين/فوليستاتين

پالسيبو

0/0±23/05

0/0±041/008

6/2±04/6

12/8±1/47

13±91/7

0/0±14/033

کنترل

0/0±20/05

0/0±041/011

5/1±17/12

12/2±4/06

91/16±8/4

0/0±14/039

0/0±18/02

0/0±1/043

2/0±06/71

7/0±3/94

*

138/18±8/85

0/0±023/005

گروه تمرين

0/0±16/018

0/0±11/05

0/0±933/221

2/0±9/87

*

304/47±1/57

گروه تمرين +
ويتامين D

0/0±12/01

0/0±189/02

0/0±66/15

2/0±7/82

*

51±353/46

گروه ويتامين D

phosphate bafer salin
i- Tris-Triton buffer

2
3

*

0/0±0096/002

*

0/0±0079/0028

*

بر  BCL2و ﺷاﺧﺺهاﻱ سارکوپني ﺷامل ميوستاتين ،فوليستاتين و ﻧسبت
ميوستاتين بر فوليستاتين در رﺕهاﻱ ﻧر ﻧﮋاد ویستار ﻧﺸان داد که بﻌد از دو ماه
تمرین هوازﻱ ،ميﺰان پروتﺌينﻬاﻱ ﻋامل رﺷد ﻋﻀﻠه ﺷامل  BCL2و فوليستاتين
و همﭽنين ميﺰان پروتﺌينﻬاﻱ تنﻈيﻢکننده منفي ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻠه ﺷامل  BAXو
ميوستاتين در ﻋﻀﻠه ﻧﻌﻠي گروهﻬاﻱ تمرین ،ویتامين  Dو تمرین  +ویتامين D
به ترتيﺐ به ﻃور مﻌنادارﻱ بيﺸتر و کمتر از گروه کنترل بود .در ﭼندین مﻄالﻌه
ﻧيﺰ ﻧﺸان داده ﺷده است که فﻌاليت ورزﺷي منﻈﻢ ميﺰان پروتﺌين  2-BCLﻋﻀﻠه
اسکﻠتي را افﺰایﺶ ميدهد و ﻧسبت  BAXبه  2-BCLرا به سمت یﻚ مﺤيﻂ
ﺿد ﺁپوپتوزﻱ تﻐيير ميدهد .براﻱ ﻧموﻧه  McMilanو همکاران ﻧيﺰ در مﻄالﻌه
ﺧود اﺷاره کردﻧد که ﺷﺶ هفته تمرین روﻱ ﻧوار گردان ،سبﺐ کاهﺶ مﻌنادار
ﻧسبت  BAXبه  2-BCLدر ﺁزمودﻧيهاﻱ گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل
ﺷده بود) (16)،(15پروتﺌينﻬاﻱ  2-BCLکه به ﻋنوان پروتﺌينﻬاﻱ ﺿد ﺁپوپتوزﻱ
ﻋمل ميکنند ،یکﭙارﭼﮕي ﻏﺸاﻱ ميتوکندرﻱ را ﺣفﻆ کرده و ﺁزاد ﺷدن سيتوکروﻡ
 cبه درون سيتوزول و در ﻧتيﺠه فﻌال ﺷدن  3 CASPASEرا تنﻈيﻢ ميکنند.
کاﻱ لو و همکاران) (17ثابت کردﻧد که اﻧﺠاﻡ تمریناﺕ استقامتي به مدﺕ هﺸت
هفته سبﺐ کاهﺶ ﺁپوپتوز ﻗﻠبي موﺷﻬا از ﻃریﻖ افﺰایﺶ ﻏﻠﻈت ﺁﻧﺰیمﻬاﻱ
سوپراکسيد دیﺲ موتاز و گﻠوتاتيون پراکسيداز) (GPxو کاهﺶ ﻏﻠﻈت مالوﻧيل
دﻱ ﺁلدهيد ميﺸود .همﭽنين ﻧﺸان دادﻧد که اﻧﺠاﻡ تمرینهای استقامتي وHIIT
سبﺐ افﺰایﺶ بيان ژﻧﻬاﻱ  AMPK ,P38mapk,Akt,PI3kکه هر کداﻡ
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Tween 20ﺷسته ﺷده و بار دوﻡ با استفاده از ﺁﻧتي بادﻱهاﻱ کوﻧﮋوگه ﺷده
پراکسيدﺁز ،اﻧکوبه ﺷدﻧد .از روش ﺁمار توصيفي و استنباﻃي در این تﺤقيﻖ
استفاده ﺷد .در بﺨﺶ ﺁمار توصيفي ،با استفاده از مياﻧﮕين و اﻧﺤراف مﻌيار
دادهﻬاﻱ پﮋوهﺶ توصيﻒ ﺷدﻧد .در بﺨﺶ ﺁمار استنباﻃي ﻧيﺰ با روش ﺁمارﻱ
تﺤﻠيل واریاﻧﺲ یﻚ راهه در سﻄﺢ مﻌنادارﻱ  P≤0/05بررسي ﺷد .در صورﺕ
مﺸاهده تفاوﺕ مﻌنادار ،برای تﻌيين مﺤل تفاوﺕ از ﺁزمون تﻌقيبي ﺷفه براﻱ
مقایسه تﻚ تﻚ گروهها استفاد ش .ﺁزمون  Levenes -براﻱ یکسانسازﻱ
دادهها استفاده ﺷد .تمامﻰ مﺤاسبهها با ﻧرﻡافﺰار  SPSSﻧسﺨه 16اﻧﺠاﻡ ﺷد.
نتايج:
ﻧتایﺞ ﺁزمون ﺁﻧواﻱ یﻚ راهه ﻧﺸان داد که در ﻧسبت پروتيﺌنﻬاﻱ ميوستاتين
بر فوليستاتين بين گروهﻬاﻱ پﮋوهﺶ اﺧتالف مﻌنادارﻱ مﺸاهده ﻧﺸده
است) .(P=0/21ولي در ﻧسبت پروتﺌينﻬاﻱ ﺁپوپتوزﻱ ) (2-BCL/BAXبين
گروهﻬا اﺧتالف مﻌنادارﻱ مﺸاهده ﺷد .همﭽنين ﻧﺸان داده ﺷد که در ميﺰان
پروتﺌينﻬاﻱ  BAX, BCL-2,فوليستاین و ميوستاتين اﺧتالف مﻌنادارﻱ
بين گروهﻬا مﺸاهده ﺷده است .از سوﻱ دیﮕر ،ﻧتایﺞ این مﻄالﻌه ﻧﺸان داد
که تمرینهای هوازﻱ همراه با مصرف مکمل ویتامين  Dو تمرین هوازﻱ

*

*

*

*
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در سنتﺰ بافت ﻋﻀﻠه اسکﻠتي و ایﺠادکننده هایﭙرتروفي درگير هستند ،ميﺸود.
افﺰایﺶ سيﮕنالﻬاﻱ پروﺁپوپتوزﻱ داﺧل ميتوکندرﻱ توسﻂ پروتﺌين  BAXیکي از
مکاﻧيسمﻬاﻱ اصﻠي به ﺷمار ميﺂید که به کاهﺶ ﺣﺠﻢ سﻠولي و ﺁتروفي ﻋﻀالﻧي
در سالمندان منﺠر مﻰﺷود .باﻻ رفتن ميﺰان پروتﺌين  BAXو کاسﭙاز 3و ﻧسبت
 BAXبر  2-BCLدر ﻋﻀالﺕ اسکﻠتي سالمندان توسﻂ برﺧي مﺤققان گﺰارش
ﺷده است .ﺁنها ﻧﺸان دادﻧد که تنﻈيﻢ منفي در مسير سيﮕنالي  2-BCLبه
فﻌال ﺷدن کاسﭙاز  3منﺠر ﺷده و ﺁپوپتوز داﺧﻠي را در ﻋﻀالﺕ اسکﻠتي مرتبﻂ
با سن افﺰایﺶ ميدهد .همﭽنين یافتﻬﻬاﻱ ساﻧﮓ و همکاران) (18 ,2ﻧﺸان داد
که سﻄوﺡ پروتﺌين  2-BCLميتوکندرﻱ20،درصد در رتﻬاﻱ سالمند) 22ماهه(
ﻧسبت به رتﻬاﻱ جوان کاهﺶ داﺷت ،ولي سﻄوﺡ پروتﺌين 11 BAXدرصد
افﺰایﺶ داﺷت .به هر ﺣال ﻧسبت  BAXبر  2-BCLدر ﻋﻀﻠه ﻧﻌﻠي 98درصد
ﻧسبت به رﺕهاﻱ جوان افﺰایﺶ یافته بود .تمرین هوازﻱ سبﺐ مﻬار ميوستاتين
درون سﻠولي ﺷده است و در ﻧتيﺠه ،فﻌاليت مسير  mTOR-AKTرا افﺰایﺶ
ميدهد که ﻧتيﺠه ﺁن سنتﺰ پروتﺌين اﻧقباﺿي است .به ﻋالوه اﻧقباﺽهاﻱ
ﻋﻀالﻧي متوالي در تمرین هوازﻱ بيان  1α-PGCرا افﺰایﺶ ميدهد که به
ﻧوبه ﺧود از ﻃریﻖ مﻬار  FOXO3سبﺐ کاهﺶ تﺠﺰیه پروتﺌين ﻋﻀالﻧي مي
ﺷود؛ بنابراین مﻬار ميوستاتين و افﺰایﺶ  1α-PGCﻧاﺷي از تمرینهای هوازﻱ
به اﺣتمال به تﻌادل مﺜبت پروتﺌين ﻋﻀﻠه منﺠر ﺧواهد ﺷد؛ به ﻃورﻱ که فاﻧﮓ
و همکاران) (19ﻧﺸان دادﻧد که با افﺰایﺶ ميﺰان فوليستاتين ،سرﻋت دویدن ﻧيﺰ
در افراد سالمند افﺰایﺶ یافته بود ،.ولي رﺷيدالمير و همکاران ﻧﺸان دادﻧد هﺸت
هفته تمرینهای هوازﻱ و مقاومتي بيان ژن ميوستاتين را در گروهﻬاﻱ تمرین
هوازﻱ و مقاومتي تﻐيير ﻧداد ،ولي سبﺐ کاهﺶ مﻌنادارﻱ در ﻧسبت فوليستاتين
بر ميوستاتين در گروههاﻱ تمریني ﺷده بود که ﻧتایﺞ ﺁنها با ﻧتایﺞ تﺤقيﻖ
ﺣاﺿر در ﻧسبت پروتﺌينها همﺨواﻧي دارد .از دﻻیل ﻏير مﻌنادارﻱ رﺷيدالمير
وهمکاران در ميﺰان ميوستاتين را به رﺷد ﻋﻀالﺕ توسﻂ اﻋﻀاﻱ β-TGF
ﻧسبت دادهاﻧد که سبﺐ ﻏير فﻌال ﺷدن اﻧتهاﻱ ﺁميني پروتﺌين ميوستاتين و فﻌال
ﺷدن ﻗسمت اﻧتﻬایي کربوکسيل ﺁن ميﺸود .ميوستاتين در سﻠولهاﻱ ﻋﻀالﻧي
دو ﻋمﻠکرد جداگاﻧه دارد .افﺰایﺶ ميﺰان  FOXO1یکي از مسيرهاﻱ مﻬﻢ در
افﺰایﺶ تﺠﺰیه پروتﺌين و در ﻧﻬایت ﺁپوپتوز است اما یکي دیﮕر از ﻋمﻠکرد ﺁن
کاهﺶ مقدار  mTORبه ﻋنوان سنتﺰ پروتﺌين سﻠولي است و در این تﺤقيﻖ
ميﺰان ميوستاتين کاهﺶ مﻌنادارﻱ داﺷت .افﺰایﺶ ﻋوامل مﺜبت یا منفي در
بازﺧورد به بﻌﻀي از ﻋوامل از ﻗبيل  GSK3β,PI3Kو  1-MuRFبه بيان ژن
ميوستاتين در سﻠوهاﻱ ﻋﻀالﻧي تاثير ﺧواهد گذاﺷت .یکي از دﻻیل اﺣتمالي در
کاهﺶ این پروتﺌين ميتواﻧد مربوﻁ به تﻌادل مﺜبت ایﺠاد ﺷده در رﺷد ﻋﻀالﺕ
باﺷد) (19در تﺤقيﻖ ﺣاﺿر ميﺰان پروتﺌين فوليستاتين افﺰایﺶ مﻌنادارﻱ داﺷت.
فوليستاتين ميتواﻧد از اتصال ميوستاتين به گيرﻧده ﻧوﻉ فﻌال ﺧود )ﻧوﻉ دو(
جﻠوگيرﻱ کند .بنابراین افﺰایﺶ مﻌنادار فوليستاتين در اثر تمرینهای هوازﻱ
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ميتواﻧد سﻠول را از مﺤيﻂ کاتابوليﻚ ﺧارﺝ کند) .(20در پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﻧسبت
ميوستاین بر فوليستاین کاهﺶ یافته بود که با توجه به تﺤقيﻖهای اﻧﺠاﻡ گرفته
که ﺫکر ﺷد ،کاهﺶ ميوستاتين و افﺰایﺶ فوليستاتين ،با کاهﺶ در ﻧسبت ﺁنها
همراه ﺧواهد بود که امری بدیﻬي و واﺿﺢ است .همﭽنين با مصرف مکمل
ویتامين  ،Dاین ﻧسبت ﻧيﺰ بيﺸتر کاهﺶ ﻧﺸان داده بود .سالمندﻱ ممکن است با
ﺁسيبﻬاﻱ اکسيداتيو همراه باﺷد ،رﺕهاﻱ سالمند در مقایسه با رﺕهاﻱ جوان به
ميﺰان 59/3درصد از سﻄوﺡ ﺁﻧﺰیﻢهاﻱ ﺁﻧتياکسيداﻧتي ﺷامل  ,SOD2کمترﻱ
برﺧوردارﻧد .از ﺁﻧﺠا که  SIRT1سبﺐ افﺰایﺶ  SOD2از ﻃریﻖ فﻌال کردن
 1α-PGCمي ﺷود) (21پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﻧﺸان داد پﺲ از هﺸت هفته تمرین
تداومي ،ميﺰان پروتﺌين ميوستاتين و فوليستاتين در هر دوگروه تمرین و تمرین
 +ویتامين به ترتيﺐ کاهﺶ و افﺰایﺶ یافته بود .یکي از مکاﻧيسﻢهاﻱ سﻠولي
ﺁن ميتواﻧد به فواید ﺁﻧتي اکسيداﻧي تمرین و مصرف مکمل ویتامين Dمرتبﻂ
باﺷد .اﻧﺠاﻡ تمرینهای هوازﻱ به مدﺕ ﻃوﻻﻧي در سالمندان سبﺐ افﺰایﺶ
ﺁﻧﺰیﻢ کاتاﻻز ﺷده و مارکرهاﻱ استرﺱ اکسيداتيو را کاهﺶ ميدهد .همﭽنين
مصرف مکمل ویتامين  ،Dسبﺐ افﺰایﺶ تکﺜير و تمایﺰ فاکتورهاﻱ ميوژﻧيﻚ و
متﻌاﻗﺐ ﺁن رﺷد ﻋﻀﻠه از ﻃریﻖ کاهﺶ بيان ژن ميوستاتين)تنﻈيﻢ کننده منفي
رﺷد ﻋﻀﻠه( و افﺰایﺶ بيان ژن فوليستاتين مي ﺷود) .(22گﺰارش ﺷده است که
ﺷکل فﻌال ویتامين  (2D3(OH)25,1α)Dبيان ژنهاﻱ  I-IGFميوستاتين
را کاهﺶ ميدهد ،ولي ميﺰان پروتﺌينﻬاﻱ فوليستاتين و  II-IGFرا افﺰایﺶ داده
بود .فوليستاتين از افﺰایﺶ ميﺰان ميوستاتين جﻠوگيرﻱ ميکند؛ در ﻧتيﺠه سبﺐ
افﺰایﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻠه ﺧواهد ﺷد و در اثر تمرینهای هوازﻱ ﻧيﺰ ميﺰان پروتﺌين
فوليستاتين افﺰایﺶ یافته و متﻌاﻗﺐ ﺁن ﻧيﺰ از سﻄوﺡ پروتﺌين ميوستاتين کاسته
ﺧواهد ﺷد) (23و این یکي از دﻻیل افﺰایﺶ ميﺰان فوليستاتين و کاهﺶ ميﺰان
ميوستاتين در ﻋﻀﻠه اسکﻠتي در اثر تمرین و مصرف مکمل ویتامين  Dاست.
نتيجهگيري:
به ﻧﻈر ميرسد هﺸت هفته تمرینهای هوازﻱ سبﺐ کاهﺶ ﻋوامل ﺁپوپتوزﻱ
و سارکوپني در ﻋﻀالﺕ رﺕهاﻱ سالمند ﺷده بود .همﭽنين اگر این گوﻧه از
تمرینها با دریافت ویتامين Dهمراه باﺷد ،ﺁثار سودمند ﺁن به مراتﺐ بيﺸتر
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