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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر دیکلرواستات ( )DCAو تمرین استقامتی بر بیان ژنهای سوپراکسید
دیسموتاز ( )SODو گلوتاتیون پراکسیداز ( )GPXدر عضلهی قلبی رتهای نر دیابتی

چکیده
مقدمه :استرس اکسیداتیو در شروع و توسعهی عوارض دیابت از جمله کاردیومیوپاتی دیابتی نقش کلیدی ایفا میکند .هدف از این
تحقیق بررسی نقش  DCAبر بیان  SODو  GPXمتعاقب شش هفته تمرین استقامتی در عضلهی قلبی رتهای نر دیابتی بود.

روشها :در این تحقیق تجربی ،تعداد  64سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (وزن؛  200 ± 12گرم) انتخاب و پس از دیابتی شدن از

طریق محلول استرپتوزوتوسین بهطور تصادفی به هشت گروه تقسیم شدند .پروتکل تمرین استقامتی بهمدت  6هفته بر روی تردمیل
انجام گرفت .در تحقیق حاضر جهت مهار  PDK4در عضلهی قلبی از تزریق درون صفاقی  DCAبه مقدار  50میلیگرم در هر کیلوگرم
وزن بدن استفاده شد .بیان ژنها با روش  Real-Time PCRاندازهگیری شدند .برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تحلیل واریانس
یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که متعاقب تمرین استقامتی ،بیان ژن  PDK4افزایش و بیان ژنهای  SODو  GPXدر گروه تمرین
استقامتی  +دیابت و تمرین استقامتی نسبت به گروه کنترل کاهش یافتند ( .)P<0/05و با مهار  PDK4بیان ژنهای  SODو  GPXدر
گروه تمرین استقامتی  +دیابت  DCA +و گروه تمرین استقامتی  DCA +نسبت به گروه کنترل افزایش یافتند (.)P<0/05
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این تحقیق احتمال میرود با تزریق  ،DCAتجمع مکرر رادیکالهای آزاد ناشی از تمرینات ورزشی در
افراد دیابتی توسط سازگاریهای میتوکندری کاهش یابد ،که بهدنبال آن میتوان استرس اکسیداتیو را در بافت قلبی بیماران دیابتی
کاهش و کارایی قلب را افزایش داد.
واژگان کلیدی :دیابت ،سوپراکسید دیسموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز ،تمرین استقامتی ،دی کلرواستات

 -1گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدهی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -2گروه ایمونولوژی ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
 نشانی :اهواز ،بلوار گلستان ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکدهی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،تلفن ،06113336316 :نمابر، 3336001۷ :
پست الکترونیکhamed.rezai93@yahoo.com :

تاريخ دريافت1398/01/17 :

تاريخ درخواست اصالح1398/02/20 :

تاريخ پذيرش1398/02/25 :
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رضايی نسب و همکاران :بررسی تأثير دیکلرواستات ( )DCAو تمرين استقامتی بر بيان ژنهای...

اختالالت عملکرد اندوتلیال ،کاردیومیوپاتی ،رتینوپاتی،

مقدمه
بیماران مبتال به دیابت در معرض خطر مرگ و میر ناشی از
بیماریهای قلبی عروقی هستند [ .]1، 2پیش از این ،نشان داده
ش ده است علل مرگ و میر ناشی از نارسایی مزمن قلبی در
بدون دیابت است [ .]1، 3اخیراً اصطالح کاردیومایوپاتی دیابتی
برای ارزیابی اختالل عملکرد قلب و عروق در بیماران دیابتی
استفاده میشود [ .]4فعالیت بدنی بر بسیاری از سیستمهای
فیزیولوژیک بدن [ ]5از جمله ساختار و عملکرد عضلهی قلب
تأثیر میگذارد [ .]6تحقیقات نشان دادهاند که عضلهی قلب
متناسب با نوع محرک ارائه شده توسط فعالیت بدنی (استقامتی
یا قدرتی بهطور ساختاری و به نحو کارآمدی سازگار میشود
[ .]7بهطوری که که فعالیت بدنی منجر به تغییرات بافتی در
سطح بیان ژن [ ]8از جمله تغییر در میزان بیوژنز میتوکندریایی
و زنجیرهی میوزین ( )MHCعضلهی قلب میشود [.]9، 10
میتوکندری بهعنوان نیروگاههای سلولی عمل میکند که نقش
اصلی را در پاتوفیزیولوژی بیماریهای قلبی دیابتی ایفا میکند
بنابراین راهبردهای کاهش آسیبهای میتوکندری ممکن است
یک هدف بالقوه درمانی برای بیماری قلبی دیابتی باشد [12
 .]11،از طرف دیگر در بیماران مبتال به دیابت تغییر در
متابولیسم گلوکز ،چربی و پروتئین نشان داده شده است .این
اختالالت سوخت وساز بدن منجر به طیف وسیعی از اثرات
طوالنی مدت با عنوان عوارض ناشی از دیابت بر بدن می
شوند .مطالعات متعددی اثر منفی دیابت شیرین را مستقیماً بر
عضلهی قلب (میوکارد) نشان دادهاند [ .]13، 14استرس
اکسیداتیو ،باعث برهم خوردن تعادل بین تولید و سمزدایی
رادیکالهای آزاد اکسیژن و نیتروژن در افراد دیابتی میشود و
نقش کلیدی را در شروع و توسعهی عوارض دیابت ایفا می
کند .پراکسیداسیون 1یا گالیکاسیون 2چربیها ،پروتئینها و
 DNAو همچنین کاهش مقاومت آنتی اکسیدانها و پیشرفت
التهاب بافتها بهعنوان برخی از اختالالت مرتبط با استرس
اکسیداتیو در بیماران دیابتی بهحساب میآید [ .]15مطالعات
متعدد نشان میدهد که خنثیسازی مولکولهای واکنشی
(رادیکالهای آزاد) بهطور قابل توجهی باعث مهار پیشرفت
1peroxidation
2Glycation

از طرف دیگر قلب دارای تقاضای انرژی بسیار باالیی است و
اساساً هیچ ذخایر انرژی ندارد و بنابراین باید بهطور مداوم
تولید مقدار زیادی انرژی یا آدنوزین تری فسفات ( )ATPرا با
سرعت باال برای حفظ عملکرد انقباضی و هوموتاز یونی
بازسازی کند [ .]17، 18اکثر  ATPدر میتوکندریها بهوسیلهی
فسفوریالسیون اکسیداتیو تولید میشوند و اسیدهای چرب و
کربوهیدراتها ،سوبستراهای انرژی اولیه هستند ،که بهترتیب
 50تا  75درصد تولید کنندهی  ATPهستند [ .]17، 18اما قلب
دیابتی نمیتواند بهعلت کمبود اثرات انسولین بهطور کامل از
گلوکز استفاده کند و بنابراین ممکن است مجبور شود تقریباً
منحصراً از اسیدهای چرب برای منابع انرژی استفاده کند [19
 .]13،تحقیقات نشان میدهند کاهش گلوکز با تحریک از طرف
 DCAدر موشهای دیابتی انجام شد ،همچنین با تحریک
اکسیداسیون گلوکز و مهار اکسیداسیون اسیدهای چرب در
بافتهای محیطی موشهای دیابتی همراه بود [ DCA .]20و
برخی از مشتقات آن ،با فعال کردن  PDCکه یک مجموعهی
چند وجهی در ماتریس میتوکندری است و نقش دروازهبان در
ارتباطسازی گلیکولیز سیتوپالسمی با چرخهی تری
کربوکسیلیک اسید ( )TCAو فسفوریالسیون اکسیداتیو دارد ،با
تنظیم دیابت و سایر شرایطی که بتا اکسیداسیون اسید چرب را
افزایش میدهد (نظیر تمرین استقامتی) همراه است [ .]21با
این حال در دسـترس بودن اکسیژن و یا نبود آن در برخـی
مـوارد باعـث ایجاد آسیبهـای سـلولی شـده و بـر فعالیـت
یـا سازوکار مولکولی آنزیمهـای مختلـف اثـر مهمـی می
گذارد [ .]22برخی از مطالعات پیشین نشان میدهد کـه در
شرایطی کـه حضـور اکسـیژن در میتوکنـدریهـا افزایش یابد،
افزایش در تولیـد رادیکـالهـای آزاد نیز محتمل خواهد بود
[ .]23با وجود مطالعات انجام شده روی ناقلهای کاهش
استرس اکسیداتیو در دیابت و آثار آن بر بهبود اختالالت
بیماران دیابتی و همچنین مصرف  ،DCAیافتههای تحقیقاتی
همچنان بسیار ضد و نقیض است؛ و با دانش ما تحقیقی که
بخواهد تأثیر مصرف  DCAبر بیان ژن سوپراکسید دیسموتاز و
گلوتاتیون پراکسیداز و ارتباط آنها با تمرین هوازی بررسی
کند ،تا حاال صورت نگرفته است .بنابراین با توجه به نیاز به
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مرتبط با دیابت و با فرض اینکه کاربرد مصرف  DCAبعد از

ورید دم ،یک قطره خون بر روی نوار گلوکومتری قرار داده می

تمرین استقامتی میتواند در بهبود تغییرات بیان ژن ناقلهای

شود و نوار توسط دستگاه گلوکومتر( ،Glucotrend 2شرکت

کاهش استرس اکسیداتیو در قلب بیماران دیابتی سودمند باشد

روشه آلمان) اندازهگیری و موشهای صحرایی که قند خون

لزوم انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه احساس میشود.

آنها باالتر از  300mg/dlباشد ،بهعنوان دیابتی در نظر گرفته
میشوند .برای اطمینان از عدم بازگشت قند خون در پایان
برنامه تمرینی نیز قند خون موشها اندازهگیری شد [.]26

روش ها
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات تجربی (کد اخالقی:
 )EE/97.24.3.70001/scu.ac.irبا طرح پس آزمون با گروه
کنترل انجام شد .در این تحقیق از  64سر موش صحرایی نر

DCA
DCA

بهصورت تزریق درون صفاقی بهمیزان  50میلیگرم به

ازاء هر کیلوگرم وزن بدن بهصورت اینتروالهای  24ساعته و

نژاد ویستار در سن هشت هفتگی و در محدودهی وزنی ± 12

محلول در متیل سلولز  400و ترکیب با گلوکنات کلسیم به

 200گرم از مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه جندی شاپور

موشها تزریق شد [.]27

سانتیگراد تحت شرایط 12:12ساعت تاریکی-روشنایی و

پروتکل تمرین استقامتی

اهواز ،ایران ،خریداری و در شرایط دمایی  22 ±2درجهی
رطوبت  50درصد نگهداری شدند و با غذای مخصوص رت و
آب تغذیه شدند .بعد از یک هفته و آشنایی با محیط
آزمایشگاه ،رتها براساس وزن همسانسازی و بهطور تصادفی
به هشت گروه کنترل سالم( ،)n=7گروه کنترل سالم  +دی
کلرواستات ( ،)n=7گروه سالم تمرین استقامتی ( ،)n=7گروه
سالم تمرین استقامتی+دی کلرواستات ( ،)n=8گروه کنترل
دیابت ( ،)n=7گروه کنترل دیابت  +دی کلرواستات (،)n=8
گروه دیابت تمرین استقامتی ( ،)n=8گروه دیابت تمرین
استقامتی  +دی کلرواستات ( ،)n=8تقسیم شدند .در تحقیق
حاضر جهت مهار  PDK4در عضلهی قلبی از تزریق درون
صفاقی  DCAبه مقدار  50میلیگرم در هر کیلوگرم وزن بدن در
روز در محلول نرمال سالین استفاده شد [.]24
نحوهی اعمال دیابت
پس از اتمام پروتکل آشناسازی ،پس از  12ساعت محرومیت
از غذا ،القاء دیابت با تزریق درون صفاقی  50میلیگرم به ازای
هر کیلوگرم وزن بدن محلول استروپتوزوتوسین  1STZ؛ حل
شده در بافر سیترات  0/05 Mبا  pH:4/5انجام شد [ .]25به
موشهای غیر دیابتی نیز معادل حجمی بافر سیترات 0/05 M
با  pH:4/5بهصورت درون صفاقی تزریق شد 48 .ساعت پس

1streptozotocin

پروتکل تمرینی بهمدت شش هفته (پنج روز در هر هفته) انجام
شد .ابتدا ،گروههای تمرینی بهمدت  7روز با دستگاه تردمیل
(مدل  ،LE7800ساخت شرکت  ،Harvard Apparatusفرانسه)
با سرعت 15متر بر دقیقه بهمدت 20دقیقه آشناسازی شدند.
سپس مدت زمان و سرعت بهتدریج در طول شش هفته
افزایش یافت ،بهطوریکه در هفتهی پایانی سرعت به  30متر بر
دقیقه و زمان تمرین به  50دقیقه در هر روز رسید که شدتی
معادل با  75درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بود .شوک
الکتریکی برای موشها جهت اجرای کامل تمرین در طول
دوره انجام شد .گروههای کنترل در طول دورهی تمرین در
قفسها بدون تمرین نگه داشته شدند [( ]28جدول .)1
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جدول -1پروتکل تمرينی

هفته

هفتهی اول آشناسازی

سرعت ()m/min
مدت ()min

2

3

4

5

6

7

15

20

24

24

28

28

30

20

30

30

40

40

50

50

هر

شد .غلظت  RNAو خلوص آن بهوسیله کنترل نسبت OD260/280

کیلوگرم وزن بدن) و زایالزین ( 90میلیگرم در هر کیلوگرم وزن

محاسبه و مقادیر بین  1/8تا  2بهعنوان خلوص قابل قبول تعریف شد.

بدن) بیهوش و عضلهی قلب بالفاصله جدا شد و در نیتروژن مایع

سنتز  cDNAبا استفاده از کیت سنتز  cDNAشرکت تاکارا

منجمد و برای تجزیه و تحلیل بعدی به دمای  - 80درجه سانتیگراد

( )TaKaRaطبق دستور العمل شرکت سازنده انجام شد .بیان ژنهای

منتقل شد.

مورد نظر با روش  Real Time ،PCRاندازهگیری شد و با روش

تزریق

درون

صفاقی

کتامین

(90

میلیگرم

در

کمیسازی شدند [ .]29واکنشهای  PCRبا
:RT-PCR

استفاده از RealQ Plus 2x Master Mix Green High ROXساخت

بهمنظور استخراج  ، mRNAاز  Isol-RNAاستفاده شد .تقریباً 100

شرکت امپلیکن ( )AMPLIQONانجام شد .برنامهی

میلیگرم بافت عضلهی قلب با روش هاون کوبی پودر و در یک میلی

 Timeشامل واسرشت اولیه در دمای  95درجهی سانتیگراد بهمدت

لیتر  Isol-RNA Lysis Reagentهموژن شد .سپس ،محصول هموژن

سه دقیقه 40 ،سیکل شامل واسرشت در هر سیکل با دمای 95

در دور  12000 gبهمدت  10دقیقه و در دمای چهار درجهی سانتی

درجهی سانتیگراد بهمدت  45دقیقه انجام شد .از  Gapبهعنوان ژن

گراد سانتریفیوژ ،سوپرناتانت جدا و به میکروتیوب جدید منتقل شد.

مرجع برای سنجش بیان ژن نسبی و بهمنظور کنترل تکثیر تخصصی

در مرحلهی بعدی ،کلروفرم بهمیزان  200میکرولیتر به سوپرناتانت

محصول از آنالیز منحنی ذوب استفاده گردید .توالی پرایمرهای مورد

اضافه و  15ثانیه با شدت زیاد تکان داده شد .سپس ،میکروتیوبها در

استفاده در تحقیق در جدول  3گزارش شده است.

Real PCR

دور  12000 gبهمدت  15دقیقه و در دمای چهار درجهی سانتیگراد
مجدداً سانتریفیوژ شدند .فاز آبی نمـونهها برداشـته و به آن 600µL
جدول  -2ميانگين و انحراف معيار متغيرهای وزن و قند خون رتها در گروههای مختلف

گروهها
دیابت +

متغیرها

کنترل

وزن هفته اول (کیلوگرم)

204±7

208±10

وزن هفته آخر (کیلوگرم)

223±14

163±12

188±10

گلوکز اولیه (هفته اول)

)(mg/dl

104±11

412±77

110±8

440±81

گلوکز اولیه (هفته آخر)

)(mg/dl

110±14

274±32

104±8

407±69

تمرین

تمرین

دیابت

تمرین

دیابت +

دیابت +

کنترل +

DCA

+

تمرین +

DCA

DCA

208±9

205±11

211±5

209±7

209±6

207±8

2016±14

168±11

149±6

182±12

198±11

108±10

472±58

490±61

103±6

108±10

178±28

328±52

111±6

DCA

جدول -3توالی پرايمرهای متغيرهای تحقيق
Reverse
CATACTCAGCACCAGCATCACC
TGCGGAGTGGGAAGGATGGC
TTTCCCCACATCCTCTTCTT
GAAGCCTGGGATGCTCTTG

Forward
AAGTTCAACGGCACAGTC AAG G
GTGGGAATGGTGAAGGAGA
TGTGGGTGAATGTGAATG
AAGCCCTGATGGACACCTC

Gap
SOD
GPX
PDK4
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 72ساعت پس از آخرین جلسهی تمرینی 64 ،سر موش از طریق

ایزوپروپانول اضافه در  12000gسانتریفیوژ و  total RNAاستخراج

مجله ديابت و متابوليسم ايران .فروردين  -ارديبهشت 1398؛ دوره ( 18شماره )4

روش آماری
در بخش آمار توصیفی از شاخص پراکندگی انحراف معیار،
میانگین و نمودار استفاده شد .در بخش آمار استنباطی جهت
تعیین نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک و برای
واریانس یک طرفه ) (One-Way ANOVAبرای تعیین
اختالف در متغیرها بین گروهها به همراه آزمون تعقیبی توکی
استفاده شد .تمام تحلیلهای آماری در سطح معنیداری

یافتهها
میانگین بیان ژن  PDK4در گروه تمرین استقامتی (،)P=0/001
دیابت  +تمرین استقامتی ( )P=0/001و دیابت ( )P=0/021در
مقایسه با گروه کنترل بیشتر بود .همچنین میانگین بیان ژن
 PDK4در گروه دیابت  +تمرین استقامتی +

DCA

( )P=0/028در مقایسه با گروه کنترل بیشتر بود (نمودار .)1

P≤0.5

انجام گرفت.

نمودار  -1بيان نسبی  PDK4گروه های مختلف
گروه کنترل ( ،)n=7گروه سالم  +تمرین ( ،)n=7گروه دیابت ( ،)n=7گروه دیابت  +تمرین ( ،)n=8گروه کنترل  ،)n=7( DCA +گروه سالم  +تمرین +

DCA

( ،)n=8گروه دیابت ،)n=8( DCA+گروه دیابت  +تمرین.)n=8( DCA +

میانگین بیان ژن  SODدر گروه دیابت ( )P=0/011و گروه

میانگین بیان ژن  GPXدر گروه تمرین در مقایسه با گروه

دیابت  +تمرین استقامتی ( )P=0/032در مقایسه با گروه کنترل

کنترل کمتر بود ( .)P=0/024میانگین بیان ژن  GPXدر گروه

کمتر بود ولی میانگین بیان ژن  SODدر گروه دیابت  +تمرین

دیابت  +تمرین استقامتی  )P=0/001( DCA +و گروه تمرین

DCA

 )P=0/001( DCA +در مقایسه با گروه کنترل بیشتر بود.

استقامتی  )P=0/003( DCA +و گروه تمرین +

( )P=0/001در مقایسه با گروه کنترل بیشتر بود( .نمودار )2

(نمودار )3
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همگنی واریانسها از آزمون لون استفاده شد .از آزمون تحلیل
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گروه کنترل ( ،)n=7گروه سالم  +تمرین ( ،)n=7گروه دیابت ( ،)n=7گروه دیابت  +تمرین ( ،)n=8گروه کنترل  ،)n=7( DCA +گروه سالم  +تمرین +
 ،)n=8( DCAگروه دیابت ،)n=8( DCA+گروه دیابت  +تمرین.)n=8( DCA +

نمودار -3بيان نسبی  GPXگروههای مختلف
گروه کنترل ( ،)n=7گروه سالم  +تمرین ( ،)n=7گروه دیابت ( ،)n=7گروه دیابت  +تمرین ( ،)n=8گروه کنترل  ،)n=7( DCA +گروه سالم  +تمرین +
( ،)n=8گروه دیابت ،)n=8( DCA+گروه دیابت  +تمرین.)n=8( DCA +

DCA
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های جداسازی میتوکندری که در این محیط توسط رادیکال

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی نقش ( DCAمهار  )PDK4بر
بیان ژنهای  SODو  GPXمتعاقب تمرین استقامتی انجام شد.
مهمترین نتایج بهدست آمده این بود که متعاقب تمرین
گروه تمرین استقامتی نسبت به گروه کنترل افزایش یافت ولی
بیان ژنهای  SODو  GPXدر گروه تمرین استقامتی  +دیابت
و هم در گروه تمرین استقامتی نسبت به گروه کنترل کاهش
یافتند .با مهار  PDK4در عضلهی قلبی بیان ژنهای

SOD

و  GPXدر گروه تمرین استقامتی  +دیابت  DCA +و هم در
گروه تمرین استقامتی  DCA +نسبت به گروه های کنترل
افزایش یافت و در واقع باعث کاهش استرس اکسیداتیو در
عضلهی قلبی رتهای دیابتی شد .اختالالت قلبی و عروقی در
بیماران مبتال به دیابت نوع یک و دو و در مدلهای حیوانی
مبتال به دیابت نوع یک و دو با افزایش جذب و اکسیداسیون
اسیدهای چرب مشخص میشود [ .]30-32افزایش استفاده از
اسیدهای چرب سبب افزایش سطح سرمی اسیدهای چرب و
تریگلیسرولها و افزایش فعالیت فعال کننده تکثیرپراکسﻰ
زومﻰ ( (PPARα)1شاخصی که ظرفیت اکسیداتیو اسیدهای
چرب را با افزایش بیان ژن اکسیداسیون اسیدهای چرب تعیین
میکند) میشود [ .]33همزمان با این سازوکار ،جذب گلوکز،
گلیکولیز و اکسیداسیون گلوکز در قلب دیابتی کاهش مییابد
که احتماالً با کاهش بیان و جابجایی  GLUT42و اختالل در
کربوکسیل کردن پیروات مؤثر است [ .]34-36افزایش
اکسیداسیون اسیدهای چرب در قلب دیابتی ها با افزایش
اکسیداسیون اسیدهای چرب در قلب دیابتیها با افزایش
مصرف اکسیژن میوکارد  (MVO2)3همراه است ،که این
افزایش  MVO2با افزایش انقباض قلبی همراه نیست و در
نتیجه باعث کاهش کارآیی قلب میشود [ .]37 ،31افزایش
 MVO2و کاهش کارایی قلبی احتماالً نتیجه انحالل میتوکندری
ناشی از سنتز  ATPاز مصرف اکسیژن است (افزایش تحریک
اسیدهای چرب) که این روند منجر به کاهش انرژی میشود
[ .]38، 39این انحراف با افزایش شار پروتون از طریق پروتئین

در پژوهش حاضر از  DCAکه یک اسید کربوکسیلیک هالوژنه
است و منجر به افزایش فعالیت  PDCدر عضالت حیوان []41
و انسان [ ]42، 43و مهار  PDK4میشود ،استفاده شد که این
عمل را بهطور رقابتی با مهار  PDK2و  PDK4انجام میدهد
[ DCA .]44بهعنوان یک فعال کنندهی  PDCشناخته میشود
[ .]45در میان ویژگیهای مهمتر  ،DCAتوانایی آن در کاهش
میزان قند خون در موشهای صحرایی دیابتی بود ،اما در
حیوانات غیر دیابتی تغییراتی در میزان قند خون ناشی از

DCA

وجود نداشت [ DCA .]46با فعال کردن فعالیت  PDCدر
میتوکندری و بهدنبال آن مهار  ،PDK4باعث کنترل احتمالی
گلوکز خون و افزایش متابولیسم هوازی در میتوکندری میشود
[ .]21از طرف دیگر در قلب افراد عادی (غیر دیابتی)،
اسیدهای چرب و گلوکز سوخت اصلی هستند ،این در حالی
است که که اسید الکتیک ،کتونها بادیها و اسیدهای آمینه
نقش جزیی ایفا میکنند [ .]47، 48قلب طبیعی دارای مقدار
قابل توجهی انعطاف پذیری متابولیکی است که به آن امکان
میدهد بین اسید چرب و اکسیداسیون کربوهیدرات ،بسته به
بار کاری قلب ،انرژی مصرفی متناسب با فعالیت و حالتهای
هورمونی و تغذیهای ،نوع سوخت را تغییر دهد [ .]47، 48قلب
دیابتی نمیتواند بهطور کامل بهدلیل مقاومت به انسولین از
گلوکز استفاده کند و در نتیجه ممکن است مجبور شود تقریباً
بهطور انحصاری به اسیدهای چرب بهعنوان یک منبع انرژی
استفاده کند [ .]49قلبی دیابتی در مقایسه با قلب غیر دیابتی،
محتوای چربی و یا استوستیز قلبی ،4که منجر به استرس
اکسیداتیو و اختالل عملکرد قلب میشود را افزایش میدهد
[ .]50، 51با این حال ،بهخوبی مشخص نیست که شرایط
اکسیداسیون قلب و انعطافپذیری متابولیک در بیماران دیابتی
چگونه تغییر میکند .در این تحقیق تزریق  DCAمتعاقب
تمرین استقامتی ،باعث افزایش بیان  SODو  GPXدر عضله
قلبی شد .در پژوهش حاضـر بیـان  SODدر عضلهی قلبی با
مهار  PDK4در گروههای دیابتی افزایش پیدا کرد که میتواند
این عامـل را بـهعنـوان یـک عامل تنظیمی در بیان  GPXدر
عضلهی قلبی در پاسخ به تمرین بیان کرد .تجویز  DCAبه باال

1

peroxisome proliferator activated receptor alpha
Glucose transporter type 4
3 myocardial oxygen consumption
2

cardiac steatosis

4
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سازگاری متابولیسم ناشی از تمرین هوازی هست منجر می

دیابتی بهطور عمده در فسفوریالسیون اکسیداتیو میتوکندری

شود .که این سازگاریها بهصورت افزایش فعالیت آنزیمی

برای تأمین انرژی مورد نیاز خود درگیر میشوند ،در حالی که

 )b-HADو پروتئین انتقال دهندهی

سلولهای سرطانی دارای میزان باالی گلیکولیز حتی در حضور

اسیدهای چرب ( )FAT / CD36و غلظت گلیکوژن بیان می

اکسیژن (گلیکولیز هوازی) هستند .بنابراین ،هدف قرار دادن

شود ،که این نتایج نشان میدهد که تجمع رادیکالهای آزاد به

مهار بیان ژن  PDK4ممکن است یک رویکرد درمانی جدید

طور مکرر در تمرینات ورزشی در افراد دیابتی ممکن است با

برای جلوگیری از استرس اکسیداتیو در قلب بیماران دیابتی

سازگاریهای میتوکندری ناشی از تمرین ورزشی کاهش یابد

باشد .بهطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد با مهار

[ .]52همچنین در تحقیق حاضر بعد از تزریق  DCAبهمدت 6

توسط  DCAبه همراه تمرین استقامتی بیان ژن  SODو

هفته ،با توجه به مهار آنزیم  ،PDK4بیان  PDK4در سطح

افزایش پیدا کرد .مقادیر پایین  SODو  GPXدر بیماران دیابتی

 mRNAافزایش یافت که این امر پاسخی طبیعی از نوع

میتواند منجر به بروز یک عارضهی بالقوه مرگ آور ناشی از

سازگاری به مهار این آنزیم کلیدی در متابولیسم انرژی هوازی

تجمع مکرر رادیکالهای آزاد شود و بهدنبال آن باعث افزایش

است .با این حال  Matsuhashiو همکاران ( )2015در تحقیقی

استرس اکسیداتیو در بافت قلب شود .از اینرو با توجه به

نشان دادند فعال شدن پایدار آنزیم ( PDHمهار  )PDK4توسط

نتایج تحقیق حاضر این احتمال میرود که با مهار  PDK4از

 DCAباعث تولید بیش از حد استیل ( CoAافزایش

طریق تزریق  ،DCAتجمع مکرر رادیکالهای آزاد ناشی از

اکسیداسیون در چرخه کربس) شده و منجر به استیلیسیون

تمرینات ورزشی در افراد دیابتی توسط سازگاریهای

هیستون 1که یکی از مهمترین فرآیندهای اپیژنتیکی است که

میتوکندری کاهش یابد .و بهدنبال آن بتوان استرس اکسیداتیو را

بهمنظور تنظیم بیان ژنها رخ میدهد ،میشود .از اینرو فعال

در بافت قلبی بیماران دیابتی کاهش و کارایی قلب را افزایش

سازی  DCHتوسط  DCAبه توانایی ایجاد تغییر در پروتئین

داد.

میتوکندری ( CSو

PDK4
GPX

های قلب کمک میکند که حداقل تا حدودی مبنای مولکولی
را برای اثر ضد بازسازی  DCAتشکیل دهد ،که میتوان با
نتایج تحقیق حاضر در جهت استفاده از تزریق  DCAهم راستا
باشد [ .]52از طرف دیگر یک مطالعهی گزارش شده توسط
 Nai-Feng Liuو همکاران ( )2019نشان داد فعال شدن
 PDK4سبب ایجاد استرس اکسیداتیو و تولید  ROSمیشود که
منجر به آپوپتوز در عروق سلولهای عضالت صاف میشود
[ .]53همچنین نتایج تحقیق  Lee et alو همکاران (،)2015
نشان داد که بیان  PDK4باعث اختالل در عملکرد میتوکندری
و بروز آپوپتوز میشود [ ،]54که نتایج دو تحقیق فوق با نتایج
تحقیق حاضر همخوان است .با این حال ،نتایج تحقیق
 Kamarajugadda et alو همکاران ( )2012در سلولهای
سرطانی ،گزارش داد که کاهش  PDK4باعث افزایش
اکسیداسیون میتوکندری و در نتیجه افزایش سطوح  ROSبرای
افزایش آپوپتوز میشود [ ،]55که نتایج این تحقیق با نتایج
تحقیق حاضر ناهمخوان است .دالیل احتمالی این اختالف
acetylation

1histone

سپاسگزاری
مقالهی حاضر برگرفته از پایاننامه دکتری گروه فیزیولوژی
ورزشی دانشکدهی تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز
است .مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمام افرادی که در
پژوهش حاضر همکاری داشتهاند اعالم مینماییم.
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بردن بیان  mRNAژنهای میتوکندری که بهعنوان بخشی از

ممکن است به این دلیل باشد که بیشتر سلولها در بیماران
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ABSTRACT
Background: Oxidative stress plays a key role in the onset and development of diabetes Complications,
Including diabetic cardiomyopathy. The purpose of this study was to investigate the role of dichloroacetate
(DCA) on SOD and GPX expression following six weeks’ endurance training in cardiac muscle of diabetic
male rats.
Methods: In this experimental study, 64 male Wistar rats were selected and randomly divided into eight
groups after streptozotocin (STZ) solution diabetic treatment. The endurance training protocol was
performed on a treadmill for 6 weeks. In the present study, for Inhibition of PDK4 in the cardiac muscle,
intraperitoneal injection of DCA of 50 mg/ kg body weight was used. Gene expressions were measured by
Real-Time PCR method. One-way ANOVA and Tukey's test were used to analyze the data.
Results: The results of the study showed that after endurance training, PDK4 gene expression increased and
SOD and GPX genes expression in training endurance + diabetic group and endurance training group
decreased compared to control group (P <0.05). By Inhibition of PDK4, the of SOD and GPX genes
expression increased in DCA + training endurance + diabetic group and DCA + endurance training group
compared to control group (P <0.05).
Conclusion: According to the results of this study, DCA injections may reduce the recurrence of free
radicals induced by endurance training in diabetic patients by mitochondrial adaptation. Which can reduce
the oxidative stress in the heart tissue of diabetic patients and increase cardiac efficiency.
Keywords: Diabetes, Sod, Gpx, Endurance Training, Dicloroacetate
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