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مقاله پژوهشی

اثر شدت تمرینات تناوبی بر  PGC-1αعضلهی اسکلتی و مقاومت به انسولین در رتهای نر
دیابتی نوع دو

چکیده
مقدمه :هدف از پژوهش حاضر مقایسهی آثار  12هفته تمرین تناوبی با شدت باال و متوسط بر سطوح پروتئینی  PGC-1αعضلهی
اسکلتی رتهای نر دیابتی نوع دو بود.
روشها :تعداد  40سر رت نر بهمدت  10هفته تحت رژیم غذای پر چرب (( )HFDتعداد  32سر) و رژیم غذای استاندارد (( )Cتعداد
 8سر) کنترل قرار گرفتند .پس از القاء دیابت نوع دو از طریق  8 ،STZسر رت دیابتی ( )Dو  8سر رت گروه  Cکشته شدند و  24سر
رت باقیمانده بهطور تصادفی به  3گروه کنترل دیابتی ( ،)DCتمرین تناوبی با شدت متوسط ( )MIITو تمرین تناوبی با شدت باال
( )HIITتقسیم شدند .برنامهی  MIITشامل  13وهله فعالیت چهار دقیقهای با شدت  65-70درصد  VO2maxو برنامهی  HIITشامل
اجرای  10وهله فعالیت چهار دقیقهای با شدت  85-90درصد  VO2maxبا دورههای استراحتی فعال دودقیقهای بود که بهمدت دوازده
هفته و پنج جلسه در هفته اجرا شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که سطوح پروتئینی  PGC-1αدر گروه  Dنسبت به گروه  HCبهطور معنیداری کمتر بود .در مقابل HIIT ،منجر
به افزایش سطوح پروتئینی  PGC-1αنسبت به گروه  DC2شد .درحالیکه  MICTاثرات معنیداری بر سطوح پروتئینی  PGC-1αنداشت

( .)P˃0/05همچنین ،تفاوت معنیداری بین دو گروه تمرینی وجود نداشت (.)P˃0/05

نتیجهگیری :بهنظر میرسد شدت تمرین تناوبی نقش مؤثری در تنظیم  PGC-1αعضلهی اسکلتی و احتماالٌ بیوژنز میتوکندری در رت
های دیابتی نوع دو ایفا میکند.
واژگان کلیدی :دیابت نوع دو ،تمرین تناوبی ،شدت تمرین ،PGC-1α ،بیوژنز میتوکندری
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محبی و همکاران :ثر شدت تمرينات تناوبی بر  PGC-1αعضلهی اسکلتی و مقاومت به...

یک عامل فعال کنندهی قوی برای بیوژنز میتوکندری باشد [ ]23و

مقدمه
مقاومت به انسولین در عضلهی اسکلتی از طریق اختالل در متابولیسم
اسید چرب بهواسطه سیگنالینگ انسولین ایجاد میشود [.]1-3
بنابراین ،کاهش ظرفیت اکسیداتیو چربی و نیز کاهش متابولیسم
است [ .]4افزایش استرس اکسیداتیو و اختالل عملکرد میتوکندری
بهعنوان سازوکار مهمی بین چاقی با سایر بیماریهای متابولیکی از
جمله دیابت نوع دو و مقاومت به انسولین شناخته شده است [.]5
 1PGC-1αفاکتور رونویسی است که نقش مهمی در تنظیم عملکرد
میتوکندری و ظرفیت اکسیداتیو [ ]6از طریق تقویت بیان پروتئینهای
مسؤول رونویسی ژنهای میتوکندری و همچنین  DNAمیتوکندری
اعمال میکند [ .]7سرکوب  PGC-1αعضالت اسکلتی با چاقی،

حال اطالعات بسیار محدودی در زمینهی آثار شدت تمرینات
ورزشی بر  PGC-1αعضلهی اسکلتی در نمونههای دیابتی نوع دو
وجود دارد .با توجه به اینکه اختالل در عملکرد میتوکندری با مقاومت
به انسولین ارتباط دارد [ ]28و در نتیجه ،بهبود عملکرد میتوکندری
ممکن است نشانهای از بهبود مقاومت به انسولین باشد [ ،]29هدف
مطالعهی حاضر بررسی اثر شدت تمرینات تناوبی بر  PGC-1αبه
عنوان تنظیم کنندهی اصلی بیوژنز میتوکندری عضلهی اسکلتی و
مقاومت به انسولین در رتهای نر دیابتی نوع دو است.

روشها

دیابت و بیماریهای متابولیکی مرتبط است [ .]8، 9از سوی دیگر،

روش تحقیق حاضر از نوع تجربی با طرح پس آزمون با گروه کنترل

فعالیت ورزش با افزایش بیان  PGC-1αهمراه است و نشان داده شده

بود که برای این منظور تعداد 40سر رت نر نژاد ویستار  8هفتهای با

است که سازگاریهای میتوکندریای شامل افزایش بیوژنز میتوکندری،

محدودهی وزنی  180±20گرم از مؤسسه پاستور ایران خریداری شد.

بیو انرژی ،دینامیک و ظرفیت اکسیداتیو عضله را تسهیل میکند [.]10

تمامی مداخالت حیوانی مطابق با دستورالعملهای اخالقی مؤسسات

سازگاری به فعالیت ورزشی منجر به افزایش محتوی پروتئینهای

ملی برای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی مورد تأئید

درگیر در سیگنالینگ انسولین و متابولیسم گلوکز در عضلهی اسکلتی

کمیتهی اخالق دانشگاه علوم پزشکی گیالن ( با کد

میشود [ .]11، 12عالوه براین ،فعالیت ورزشی میتواند منجر به

 )IR.GUMS.REC.1397.060انجام شد .پس از  2هفته سازگاری با

تحریک بیوژنز برای افزایش محتوی و کیفیت میتوکندری شود [-15

محیط جدید ،رتها بهطور تصادفی به دو گروه کنترل سالم )8( (C

 .]13نتایج مطالعات نشان میدهند که تمرین ورزشی میتواند منجر

سر) و رژیم غذای پر چرب ( )HFDتقسیم شدند .سپس ،گروه رژیم

به تغییرات قابل توجهی در رمودولینگ میتوکندریایی شود [ .]16نشان

غذای پر چرب ( )HFDبهمدت  10هفته رژیم غذایی پرچرب

داده شده است ،تمرینات استقامتی باعث افزایش محتوای میتوکندری

(ساخت انیستیتو سرم سازی رازی) و گروه کنترل سالم غذای

[ ]17و بیوژنز میتوکندری [ ]18همراه با فعال سازی  PGC-1αمی

استاندارد (ساخت انستیتو سرم سازی رازی) را مصرف کردند .پس

شوند .با این حال ،شدت فعالیت ورزشی مهمترین مؤلفه در تنظیم و

از اتمام  10هفته مصرف ژیم غذایی پرچرب ،دیابت کرن رتها با

فعالسازی مسیرهای پیامرسان عضلهی اسکلتی است .بر این اساس،

تزریق تکدوز استرپتوزوتوسین ( )STZحلشده در بافر سدیم

توجه خاصی به اجرای تمرینات ورزشی با شدتهای باال)HIIT( 2

سیترات با  PH=4/5به مقدار  30میلیگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن

بهمنظور دستیابی به سازگاریهای بیشتر در مدت زمان کوتاه از طریق

به روش درون صفاقی( )IPانجام شد .برای تأئید ابتال به دیابت96 ،

افزایش سطوح انرژی درون سلولی نسبت به تمرینات تداومی با

ساعت پس از تزریق با ایجاد جراحت کوچک در دم حیوانات یک

شدت متوسط شده است [ .]19، 20اجرای  HIITعالوه بر بهبود

قطره خون بر روی نوار گلوکومتر قرارگرفته و توسط دستگاه

مقاومت به انسولین ،متابولیسم چربی و گلوکز عضالنی ،منجر به بهبود

گلوکومتر نوار خوانده شد و سطوح گلوکز خون باالتر از  300میلی

ظرفیت و عملکرد میتوکندریایی میشود [ .]19، 21بخشی از این

گرم در دسی لیتر بهعنوان شاخص دیابتی شدن در نظر گرفته شد.

سازگاریهای عضلهی اسکلتی وابسته به فعالسازی  PGC-1αاست

پس از اطمینان از القاء دیابت نوع دو 8 ،سر رت گروه کنترل سالم

که نقش محوری در سازگاریهای عضالنی و فعالسازی مسیرهای

( )Cو  8سر رت از گروه دیابتی ( )Dپس از  12ساعت ناشتایی شبانه

سگنالینگی ایفا میکند  .]22بهنظر میرسد تمرینات  HIITبهعنوان

کشته شدند (بافت برداری ونمونهگیری مرحلهی اول) .در ادامه32 ،

1

2

Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator
1-alpha

High-intensity interval training
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این اثر میتواند با تحریک بیان  PGC-1αرخ دهد ]24-27[ .با این
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شدت باال ( ،)HIITتمرین تناوبی با شدت متوسط ( )MIITو گروه

در هفتهی دهم رسید و دو هفتهی پایانی این سرعت حفظ شد.

کنترل دیابتی ( )DCتقسیم شدند .گروههای  HIITو  MIITبهمدت

همچنین ،دورههای استراحت فعال از سرعت  11متر بر دقیقه در

 12هفته 5 ،جلسه در هفته به فعالیت ورزشی مختص گروه خود

هفتهی اول به سرعت  16متر بر دقیقه در هفتهی دهم رسید و دو

پرداختند .در طی  12هفته ،گروه کنترل هیچ نوع فعالیتی در قفسهای

هفته پایانی این سرعت حفظ شد .الزم به ذکر است  10دقیقه گرم

خود نداشتند .رتهای گروههای  Cو  Dپس از القاء دیابت نوع دو

کردن و  5دقیقه سرد کردن در ابتدا و انتهای هر جلسه تمرینی اجرا

و رتهای گروههای  MICT ،HIITو  DCپس از  12هفته

شد [.]30، 31

پروتکلهای تمرین با استفاده از ترکیب داروی کتامین -زایالزین

تمرین تناوبی با شدت متوسط ( :)MIITپروتکل  MIITمورد

بیهوش شده و نمونههای خونی جمعآوریشده در لولههای فاقد

استفاده تعدیلشده مطالعهی  Hafstadو همکاران ( )2013بهمدت 12

محلول  EDTAریخته شد .سرم نمونههای خونی با سانتریفیوژ جدا

هفته و  5جلسه در هفته بر روی نوارگردان (شیب صفر درجه) شامل

گردید .سپس ،عضلهی نعلی با دقت برداشته شده و در سرم

اجرای  13وهله فعالیت  4دقیقهای با شدت  70-65درصد VO2max

فیزیولوژیک شستشو داده شد و بالفاصله به میکروتیوب منتقل و برای

و با دورههای استراحتی فعال  2دقیقهای بود که مسافت طی شده با

استفاده در ادامهی مراحل آنالیز بیوشیمایی به فریزر دمای منفی 80

پروتکل  HIITهمسان شد و بهصورت پیشرونده تا هفتهی دهم هر

درجه سانتیگراد انتقال یافت .همچنین ،وزن بدن رتها در طول

هفته سرعت نوارگردان افزایش یافت .بر این اساس ،سرعت

مداخله هر هفته کنترل شد.

نوارگردان در هفتهی اول از  16متر به  25متر بر دقیقه در هفتهی دهم
رسید و دو هفتهی پایانی (یازدهم و دوازدهم) سرعت نوارگردان

پروتکلهای تمرینی

حفظ شد [.]30، 31

پروتکل برای ارزیابی توان هوازی :با توجه به عدم دسترسی به ابزار
مستقیم مانند دستگاه تجزیه و تحلیلگر گازهای تنفسی با توجه به

اندازهگیری متغیرهای بیوشیمیایی

پژوهشهای انجام شده از پروتکل غیرمستقیم ولی با دقت زیاد با

اندازهگیریهای سرمی :برای سنجش انسولین از روش االیزا

استفاده از نوارگردان (شیب  25درجه) برآورد شد .بر این اساس ،بعد

ساندویچی با استفاده از کیت  Insulin ELISA Kitاز شرکت

از  10دقیقه گرم کردن با شدت پایین ،آزمون دویدن رتها شروع و

 MyBioSourceبا حساسیت  0/01نانوگرم بر میلیلیتر با شماره

سرعت نوارگردان هر  2دقیقه یک بار  2متر بر دقیقه افزایش یافت تا

کاتالوگ  MBS724709مطابق با روش درج شده در بروشور کیت

حیوانات دیگر قادر به دویدن نباشند .سرعتی که در آن  VO2maxبه

استفاده شد .همچنین گلوکز با استفاده از کیت گلوکز (شرکت پارس

دست میآید بهعنوان سرعت ماکزیمم تعریف شد .سرعت

آزمون ،ایران) به روش گلوکز اکسیداز با حساسیت  5میلیگرم بر

 VO2maxثبت شده سرعتی است که در آن  VO2به فالت برسد.

میلیلیتر اندازهگیری شد .بهمنظور تخمین مقاومت به انسولین ،مدل

پژوهشها نشان میدهند ارتباط باالیی بین سرعت نوارگردان و

هومئوستاز ارزیابی مقاومت به انسولین ( )HOMA-IRبهصورت

 VO2maxرتها وجود دارد .از این رو میتوان با توجه به سرعت

نسبت انسولین ناشتا (میکرو واحد بر میلیلیتر) × گلوکز ناشتا

دویدن میزان  VO2maxرتها را بهدست آورد.

(میلیگرم بر دسیلیتر) 2430 /به کار گرفته شد.
وسترن بالت :برای استخراج پروتئینهای عضلهی نعلی از بافر

تمرین تناوبی با شدت باال ( :)HIITپروتکل  HIITمورد استفاده،

 RIPAحاوی  0/05میلی موالر بافر تریس ( PHبرابر  150 ،)8میلی

تعدیلشده مطالعهی  Hafstadو همکاران ( )2013بهمدت  12هفته و

موالر کلرید سدیم /01 ،درصد  ،EGTAیک درصد  SDSبه اضافه

 5جلسه در هفته بر روی نوارگردان (شیب صفر درجه) بود که شامل

 0/1درصد آنتی پروتئاز کوکتیل ( )ROCHEاستفاده شد .به این

اجرای  10وهله فعالیت  4دقیقهای با شدت  85-90درصد VO2max

ترتیب که  100میلیگرم بافت در  500میکرو لیتر بافر حاوی آنتی

و با دورههای استراحتی فعال  2دقیقهای بود که بهصورت پیشرونده

پروتئاز توسط یک هموژنایزر دستی هموژن شد و نیم ساعت در

تا هفتهی دهم سرعت نوارگردان افزایش یافت و دو هفتهی پایانی

دمای  4درجهی سانتیگراد گذاشته شدند و سپس در یک سانتریفوژ

(یازدهم و دوازدهم) سرعت نوارگردان حفظ شد .بر این اساس،

یخچالدار ( )bo, sw14rfroilدر دور  12000و  4درجهی سانتی گراد
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سر رت دیابتی شده بهصورت تصادفی به  3گروه تمرین تناوبی با

سرعت نوارگردان از  25متر بر دقیقه در هفتهی اول به  34متر بر دقیقه
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و غلظت پروتئین آن با کیت تعیین کنندهی پروتئین ()Bio-Rad

 168/62±13/30به  274±12/80و در گروههای دیابتی نوع دو از

اندازهگیری گردید (در طول موج  595نانومتر اندازهگیری شد) .در

 193/78±19/45به  336/34±22/00رسید .در انتهای تحقیق ،تحلیل

نهایت در  20درجه زیر صفر نگهداری شد ،سپس هموژن بهدست

دادهها با آزمون  ANCOVAنشان داد که وزن بدن گروههای تحقیق،

آمده به نسبت  1:1با نمونه لودینگ بافر( mM50تریس-کلرید

گروههای تمرینی ( HIITو  )MIITو گروه  ،DC2تفاوت معنیداری

هیدروژن 2 ،درصد سدیم دو دسیل سولفات 10 ،درصد گلیسرول،

نداشتند (.)F=2/61 ،P=0/09

 5درصد بتا-مرکاپتواتانول و  0/005درصد برموفنول آبی) مخلوط
گردید .در ادامه ،نمونهها بهمدت  5دقیقه جوشانده شد تا تمام پروتئین

تأثیر دیابت نوع دو و تمرینات ورزشی بر گلوکز ،انسولین و

ها کامالً دناتوره شوند .پروتئینها با استفاده از الکتروفورز ژل SDS-

شاخص مقاومت به انسولین :یافتههای پژوهش حاضر در مداخلهی

 polyacrylamideجدا شده و به غشای نیترو سلولز منتقل شدند .غشا
بهمدت  1ساعت در  5درصد  BSAدر  Tris-Buffered Salineو 0/1
درصد  ))Tween 20 TBSTمسدود شد و در آنتیبادی اولیه ()500 :1
انکوبه شد .انکوباسیون در آنتیبادی ثانویه روز بعد بهمدت  1ساعت
در دمای اتاق در  4درصد  TBSTانجام شد .پروتئینها با یک واکنش
شیمیایی لومینسانس ( )ECLو با تجزیه و تحلیل  densitometryبا
نرمافزار  Image Jاندازهگیری شدند .آنتیبادیهای اولیه و ثانویه
،sc-32233( beta actin ،)SANTA CRUZ ،sc-47778( PGC-1α
،sc-2004( goat anti- rabbit IgG-HRP ،)SANTA CRUZ
 )SANTA CRUZو

SANTA ،sc-2005( Goat anti-mouse

 )CRUZمورد استفاده قرار گرفتند.

اول نشان داد که القاء دیابت نوع دو منجر به افزایش معنیدار سطوح
سرمی گلوکز (  )t=16/49، df= 5/06، P=0/001و کاهش معنیداری
سطوح سرمی انسولین (  )t=10/63، df= 10، P=0/001و شاخص
مقاومت به انسولین (  )t=4/19، df= 10، P=0/002نسبت به گروه C

شد (نمودار .)C ،B ،A -1همچنین ،بر اساس یافتههای پژوهش
حاضر ،تفاوت معنیداری در سطوح سرمی گلوکز بین گروههای
تحقیق در مداخلهی دوم وجود داشت (F )2 ،15( =15/05، P=0/001

) .بر خالف القاء دیابت نوع دو ،هر دو پروتکل  HIITو  MIITمنجر
به کاهش معنیداری سطوح سرمی گلوکز نسبت به گروه  DCشدند
( ،)P=0/01در حالی که تفاوت معنیداری بین دو پروتکل تمرینی
وجود نداشت ( .)P=0/93عالوه براین ،تفاوت معنیداری بین گروه
های تحقیق در سطوح سرمی انسولین ( )F )2 ،15( =0/32، P=0/73و

روشهای آماری .از میانگین و انحراف استاندارد برای گزارش

شاخص مقاومت به انسولین ( )F )2 ،15( =1/46، P=0/26بین گروه

توصیفی دادهها استفاده شد .پس از اینکه نرمال بودن دادهها با آزمون

های تحقیق در مداخله دوم وجود نداشت (نمودا.)C ،B ،A -2

شاپیرو ولیک تأیید شد ،جهت تعیین معنیدار بودن تفاوت میانگین
متغیرهای گروههای تحقیق ،از آزمونهای ANOVA ،ANCOVAو
تست تعقیبی توکی استفاده گردید .اطالعات مورد نیاز پس از
جمعآوری ،توسط نرمافزار آماری  SPSSنسخهی  20در سطح معنی
داری حداقل  P≥ 0/05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

تأثیر دیابت نوع دو و تمرینات ورزشی بر سطوح پروتئینی .PGC-1α
نتایج تحلیل دادهها نشان داد که القاء دیابت نوع دو منجر به کاهش
معنیدار سطوح پروتئینی  PGC-1αعضلهی نعلی

نسبت به گروه C

شد ( ( )t=4/13، df= 5، P=0/009نمودار .)D -1عالوه براین ،بر
اساس نتایج آزمون  ،ANOVAتفاوت معنی داری بین گروههای

یافتهها
تأثیر دیابت نوع دو و تمرینات ورزشی بر وزن بدن رتها :میانگین
وزن رتها در گروههای مختلف در طول مراحل دیابتی کردن و
اجرای تمرینات ورزشی در نمودار  1آمده است .نتایج تحلیل دادهها
با آزمون  ANCOVAنشان داد که وزن بدن رتها بهطور پیوسته در
همهی گروهها افزایش مییابد ،با این حال القاء دیابت نوع دو منجر به
افزایش بیشتر وزن بدن نسبت به رژیم غذایی استاندارد شد (.)P<0/05

تحقیق در مداخلهی دوم وجود داشت (.)F )2 ،15( =4/86،P=0/02
پروتکل  HIITمنجر به افزایش معنیدار سطوح پروتئینی

PGC-1α

عضلهی اسکلتی نسبت به گروه  DCشد ( ،)P =0/018با این حال،
پروتکل  MIITتنها منجر به افزایش غیر معنیدار  PGC-1αشد
( .)P =0/33همچنین ،تفاوت معنیداری بین گروههای تمرینی در
سطوح پروتئینی  PGC-1αوجود نداشت (( )P =0/25نمودار.)D -2
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مقادیر وزن بدن رت ها در گروه رژیم غذایی استاندارد از
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محبی و همکاران :ثر شدت تمرينات تناوبی بر  PGC-1αعضلهی اسکلتی و مقاومت به...

بحث و نتیجهگیری
رژیم غذایی پرچرب و تزریق داروی  )STZمنجر به افزایش

حال مطالعات انجام شده در نمونههای سالم نشان داد که تنها 4

قابل توجه گلوکز سرمی و کاهش انسولین شد که با کاهش قابل

هفته  SITمنجر به افزایش محتوی پروتئینی  1/6( PGC-1αبرابر)

توجه سطوح پروتئینی  PGC-1αعضلهی اسکلتی همراه بود.

میشود در حالی که تغییرات  PGC-1αپس از ( MICTبا شدت

مطالعات انجام شده قبلی نشان دادند که اختالالت متابولیکی

 55درصد ماکزیمم توان) و  73( HIITدرصد ماکزیمم توان)

مانند چاقی و دیابت نوع دو با اختالل عملکرد میتوکندری

معنیدار نبود]37[ .

عالوه براین ،افزایش وابسته شدت PGC-1α

عضلهی اسکلتی مرتبطاند [ .]32عالوه براین ،کاهش ژنهای

در مطالعات دیگری نیز در افراد تمرین نکرده گزارش شده است.

درگیر در فسفوریالسیون اکسیداتیو میتوکندریایی در نمونههای

[ ]19، 39از سویی دیگر little ،و همکاران ( )2010عدم تغییرات

حیوانی مبتال به دیابت نوع دو نیز گزارش شده است [ .]33همسو

قابل توجه در  PGC-1αعضلهی اسکلتی را بهدنبال دو هفته

با یافتههای مطالعهی حاضر ،کاهش بیان  mRNA PGC-1αنیز

تمرینات تناوبی با شدت باال را گزارش کردند [ ]40که بهنظر می

به میزان قابل توجهی ( 20-36درصد) در عضالت بیماران دیابتی

رسد بهدلیل مدت زمان کم برای دستیابی به سازگاریهای

نوع دو گزارش شده است [ .]34بنابراین ،با توجه به اختالل

فیزیولوژیکی عضلهی اسکلتی بود .همچنین Chavanelle ،و

عملکرد میتوکندری [ ]32و تنظیم کاهشی بیان  ]34[ mRNAو

همکاران ( )2017گزارش کردند که هیچ یک از پروتکلهای تمرینی

سطوح پروتئینی ( PGC-1αبراساس یافتههای پژوهش حاضر)

 HIITو  MICTاثرات قابل توجهی بر بیوژنز میتوکندری و PGC-1α

در عضالت اسکلتی دیابت نوع دو ،ممکن است که افزایش بیوژنز

ندارد [ .]41اگرچه سازوکار پاسخ متفاوت این مطالعه با یافتههای

و بازسازی عملکرد میتوکندری به بیماران دیابتی نوع دو کمک

مطالعهی حاضر به وضوح مشخص نیست ،اما بهنظر میرسد که

کند تا مقاومت به انسولین عضلهی اسکلتی خود را بهبود بخشند.

تفاوت نمونههای دیابتی دلیل احتمالی این پاسخ متفاوت باشد.

در همین زمینه یافتههای پژوهش حاضر نقش مؤثر تمرین

در حقیقت Chavanelle ،و همکاران ( )2017از نمونههای دیابتی

ورزشی را در افزایش سطوح پروتئینی  PGC-1αهمراه با بهبود

 db/dbاستفاده کردند که این نمونهها به سرعت چاق شده و به

سطوح سرمی گلوکز را نشان میدهد .بررسی مطالعات قبلی در

دلیل جهش در ژن گیرنده لپتین به دیابت مبتال میشوند [ .]42از

این زمینه نشان میدهد که فعالیت ورزشی حاد منجر به تحریک

سویی دیگر ،گزارش شده است که سازگاریهای میتوکندری در

 PGC-1αعضلهی اسکلتی در افراد تمرین کرده [ ]35و چاق/دارای

پاسخ به تمرین ورزشی در غیاب گیرنده لپتین ممکن است مهار

اضافه وزن [ ]36میشود .عالوه براین ،افزایش  PGC-1αعضلهی

شود [ .]43از اینرو ،احتمال میرود تفاوت در نمونههای دیابتی

اسکلتی را در افراد تمرین کرده استقامتی ]19[ ،مردان سالم [ ]37و

دو مطالعه ،دلیلی بر نتایج متضاد بین مطالعه حاضر با مطالعه

افراد جوان و سالمند [ ]38بهدنبال سازگاری به تمرینات ورزشی

 Chavanelleو همکاران ( )2017باشد .بنابراین ،براساس یافته

گزارش کرده اند .افزایش بیشتر در  mRNA PGC-1αپس از

های مطالعهی حاضر ،بهنظر میرسد که مشابه مطالعات قبلی در

فعالیت ورزشی شدید گزارش شده در مطالعات قبلی ،فرضیهای

نمونههای سالم ،شدت تمرین تناوبی مؤلفه اصلی تمرین برای

مبنی بر نقش شدت تمرینات ورزشی بر پاسخ سطوح پروتئینی

تحریک  PGC-1αدر نمونههای دیابتی نوع دو باشد.

 PGC-1αعضلهی اسکلتی در نمونههای دیابتی نوع دو مورد

 PGC-1αبهعنوان تنظیم کنندهی اصلی بیوژنز میتوکندری و

بررسی قرار گرفت .مهمترین یافتههای پژوهش حاضر نشان داد

همچنین عامل مهم در کنترل رونویسی سلولی برای تنظیم

که  HIITمنجر به افزایش قابل توجه و  MIITتنها منجر به افزایش

عملکرد میتوکندریایی در پاسخ به محرکهای متابولیکی مختلف

اندک (غیر معنیدار)  PGC-1αعضلهی اسکلتی شدند .این نتایج

شناخته شده است .فسفوریالسیون و دآسیالسیون  PGC-1αبرای

در تأیید فرضیهی اولیه تحقیق ،از الگویی وابسته به شدت تمرین

تنظیم افزایشی  PGC-1αو ژنهای میتوکندری ضروری ااست

تناوبی درتغییرات  PGC-1αحمایت میکند (نمودار.)D-1

[ .]44از سویی دیگر ،عملکرد  PGC-1αوابسته به تنظیم کننده

مطالعات بسیار محدودی آثار شدت تمرین ورزشی را بر بیوژنز

های متابولیکی سلولی است ،بهطوریکه  AMPKو

p38MAPK
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یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که القاء دیابت نوع (با ترکیب

میتوکندری در نمونههای دیابتی مورد بررسی قرار دادهاند .با این
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بهعنوان کینازهای سیگنالینگی باال دست برای بیان

PGC-1α

185

ممکن است بهواسطه تفاوت پاسخ تنظیم کنندههای باالدست

انرژی با انقباض عضالنی در عضلهی اسکلتی فعال میشود []46

در مجموع علیرغم محدودیتهای مطالعهی حاضر از جمله عدم

و از طریق فسفوریالسیون واحد  Thr177و  Ser538بهطور

اندازه گیری  AMPKو  p38MAPKو همچنین سایر پروتئینهای

مسنقیم  PGC-1αرا فعال میکند [ .]48عالوه براین AMPK ،به

درگیر در بیوژنز میتوکندری ( NRF-1و  ،)Tfamیافتههای

طور غیرمستقیم  SIRT1را بهواسطه تحریک بتا اکسایش و

پژوهش حاضر برای اولین بار نشان داد که شدت تمرین تناوبی

افزایش نسبت  NAD+/NADHفعال میکند که محرک باال دست

نقش مؤثر در تنظیم  PGC-1αعضلهی اسکلتی و احتماالٌ بیوژنز

دیگر برای افزایش  PGC-1αاست [ .]47همچنین ،شواهد کنونی

میتوکندری در نمونههای دیابتی نوع دو ایفا میکنند .با این حال

نشان میدهد که سیگنالینگ  p38MAPKبرای تنظیم عملکرد

اجرای مطالعات بیشتر با حذف محدودیتهای مطالعهی حاضر

 PGC-1αناشی از تمرین ورزشی ضروری است [ .]49بنابراین،

ضروری بهنظر میرسد.

بهنظر میرسد که تمرین تناوبی ممکن است بهواسطه افزایش
سنسورهای انرژی درون سلولی ( )AMPK/SIRT1و

سپاسگزاری :مقالهی حاضر از طرح رساله دکتری تخصصی

 p38MAPKمنجر به تنظیم افزایش  PGC-1αشود .این فرضیه با

دانشکدهی علوم ورزشی دانشگاه گیالن استخراج شده است.

نتایج مطالعات قبلی حمایت میشود که گزارش کردند تمرین

بدینوسیله از زحمات کلیهی دستیاران تشکر و قدردانی می

ورزشی منجر فسفوریله شدن  AMPKو بهواسطه آن افزایش بیان

گردد.

 PGC-1αمیشود [ .]35عالوه براین ،افزایش بیان  PGC-1αبه

نویسندگان اعالم میدارند که هیچگونه تضاد منافعی در پژوهش

دنبال تنظیم افزایشی  SIRT1پس از  12هفته تمرین ورزشی نیز

حاضر وجود ندارد و پژوهش حاضر با هزینه نویسندگان صورت

گزارش شده است [ .]50با این حال ،یافتههای مطالعهی حاضر

گرفته است.

نشان داد که تنها  HIITمنجر به افزایش معنیدار  PGC-1αمی
شود .این احتمال وجود دارد که کاهش سطح نرژی سلولی به
واسطه  HIITبهطور قابل توجهی بیشتر باشد و بهدنبال آن فعال
سازی  AMPK/PGC-1αنیز افزایش بیشتری داشته باشد .اگرچه
در مطالعهی حاضر سطوح  AMPKعضلهی اسکلتی گزارش
نشده است و بهعنوان محدودیتهای تحقیق حاضر است ،با این
وجود پیش از این نیز گزارش شده است که فعالیت ورزشی
تناوبی باشدت باال که از وهلههای تمرین و استراحت تشکیل
شده است ،اجرای وهلههای تمرین با شدت باال منجر به کاهش
بیشتری در  ATP،CPمنجر میگردد ]51[ .همچنین ،گزارش شده
است که اجرای حاد  HIITفعالیت  AMPKرا افزایش میدهد که
منجر به فسفوریالسیون و فعالسازی  PGC-1αمیشود [.]35
عالوه براین ،اخیراً نیز الگوی وابسته بهشدت در تحریک
کینازهای عضلهی اسکلتی ( )AMPK, p38MAPKو
دآسیالسیون  SIRT1گزار شده است [ .]52بنابراین ،بهنظر می
رسد که تفاوت در سازگاری  PGC-1αبه تمرینات  HIITو MIIT
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شناخته شدهاند [ .]46، 45در حقیقت AMPK ،به عنوان سنسور

 PGC-1αبه شدت تمرین ورزشی باشد.
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ABSTRACT
Background: The purpose of this study was to compare the effects of a 12 weeks interval training with high
and moderate intensity on PGC-1α of skeletal muscle in type 2 diabetic male rats.
Methods: 40 male rats were divided into two groups: High fat diet (HFD) (n=32) and standard diet (C) (n=8)
for 10 weeks. After inducing type2 diabetes via STZ, 8 diabetic rats (D) and 8 rats in group C rats sacrificed
and the remaining 24 Rats were randomly assigned to three groups of diabetic control (DC), moderate intensity
interval training (MIIT) and high intensity interval training (HIIT).The MIIT protocol includes 13 bouts of 4minute activity with equivalent intensity of 60-65% vo2max and the HIIT protocol includes 10 bouts of 4minute activity with equivalent intensity of 85-90% vo2max with 2 minute active rest periods that was applied
for 12 weeks, 5 sessions per week. Western Blot method was used to measure PGC-1α protein levels.
Results: The results showed that PGC-1α protein levels were significantly lower in the D group compared to
the HC group. In contrast, the HIIT protocol resulted in an increase in protein levels of PGC-1α compared to
DC2 group. While MICT had no significant effect on protein levels of PGC-1α (P <0.05). Also, there was no
significant difference between the two training groups (P<0.05).
Conclusion: It seems that the intensity of interval training plays an important role in the regulation of skeletal
muscle PGC-1α and possibly mitochondria biogenesis in type 2 diabetic rats.
Keywords: Type 2 Diabetes, Interval Training, Training Intensity, Pgc-1α, Mitochondrial Biogenesis
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