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مقاله پژوهشی

تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف عصارهی دانهی انگور سیاه بر بیان ژن PPARα
و PPARγدر بافت پانکراس رتهای نر مبتال به دیابت نوع دو
بهاره غنی ،1مهسا محسنزاده ،1فواد فیض الهی
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مقدمه
ديابت نوع دو ( ،)T2DMبیماري ناشی از اختالل هموستاز گلوکز
است که براساس تخمین ،بین  200تا  250میلیون نفر در سراسر
جهان به آن مبتال هستند .پاتوژنز  T2DMشامل مقاومت به انسولین
محیطی و ترشح انسولین ناکارآمد از سلول  βپانكراس است.
تحقیقاتی که تاريخچهي طبیعی اين بیماري را نشان میدهند ،دو
نقش را براي سلول  βپانكراس مشخص کردهاند .اول اينكه افراد
در معرض خطر يک گرايش ذاتی به سمت شكست سلول  βدارند.
بنابراين ،اين افراد مستعد توسعهي ديابت در محیطی هستند که
حساسیت به انسولین در معرض خطر قرار دارد .وضعیت چاقی و
کاهش حساسیت به انسولین محیطی منجر به افزايش سطح سرمی
گلوکز ،آديپوسايتوکینها و اسیدهاي چرب آزاد و همچنین ساير
مواد واسطهي چربی مضر میشوند .اين واسطههاي سمی با استفاده
از چند سازوکار متقاطع از جمله استرس اکسیداتیو ،اختالل عملكرد
میتوکندري ،اختالل در تنظیم اپی ژنیک و فعالسازي مسیرهاي تنش
رتیكولوم اندوپالسمیک به سلول  βآسیب میرسانند .درحالیکه هم
پوشانی بزرگی بین بسیاري از اين فرآيندها وجود دارد ،آخرين مسیر
متداول به اختالالت عمكرد و مرگ سلول  βمیانجامد .بنابراين،
مؤلفهي دوم اين الگو اين است که محیط متابولیک تغییر يافته
 T2DMمنجر به شكست پیشروندهي سلول  βو از دست دادن
تودهي عملكردي سلول  βدر طول زمان میشود .با توجه به اين
درك گسترده و در حال رشد از نقش سلول  βدر پاتوژنز ،T2DM
نیاز بالینی براي شناسايی راهبردهاي درمانی و اهداف دارويی وجود
دارد تا از توسعهي ديابت در افراد در معرض خطر ژنتیكی يا
غیرژنتیكی جلوگیري کند .عالوه بر اين ،يک نیاز موازي براي حفظ
عملكرد و تودهي سلول  β1در افراد تحت تأثیر وجود دارد [.]1
گیرندههاي فعالکنندهي تكثیر پراکسیزوم ) ،(PPARsگروهی از
گیرندههاي هورمونی درون هستهاي هستند که حاوي سه نوع
ايزوتیپ مختلف  β/δ ،αو  γبوده که عملكردشان در سطح رونويسی
است.

 PPARαهدف اصلی داروهاي فیبراتور است (کالفیبرات،
ژمفیبروزيل ،سايپروفیبرات و فنوفیبرات) .آنها براي اختالالت
کلسترول و اختالالت سطح کلسترول باال نشان داده شدهاند.
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 ،PPARαدر عضالت اسكلتی و کبد ،جايی که در بدن ،اسیدهاي
چرب تجزيه و انتقال پیدا میکنند ،تولید میشود PPARα .نقش
حیاتی در کاهش التهاب هم در ديوارهي عروق و هم در کبد بازي
میکنند [ PPARγ .]2بهطور عمده در بافت چربی بیان شده است،
اما در بافتهاي ديگر نیز وجود دارد .آگونیستهاي مصنوعی
 ،PPARγتیازولیدينها ،براي بهبود تحمل گلوکز از طريق افزايش
حساسیت به انسولین و بازگرداندن عملكرد سلولهاي بتا در افراد
ديابتی توسعه يافتهاند .شواهدي وجود دارد که نشان میدهد
آگونیستهاي  PPARγبهطور مستقیم ژنهاي سنجش گلوکز را در
کبد و سلولهاي  βپانكراس را فعال میکنند .اين اطالعات دخالت
مستقیم کبد و سلولهاي بتاي پانكراس در بهبود هموستاز گلوکز
در افراد مبتال به ديابت نوع دو با استفاده از آگونیستهاي PPARγ

را نشان میدهد [ .]3از طرفی نشان داده شده است که ترکیبات
مغذي موجود در انگور نقش مهمی در سالمتی دارند [.]4
پروآنتوسیانیدين ديمر موجود در هستهي انگور مؤثرترين ترکیب
آنتیاکسیدان است .آنتیاکسیدانها موادي هستند که با حضورشان
در غذا يا بدن حتی در مقادير بسیار کم ،بدن را در برابر انواع مختلفی
از آسیبهاي اکسیداتیو که ممكن است در اثر گونههاي فعال
اکسیژن ايجاد گردد ،محافظت میکنند .استرس اکسیداتیو که عبارت
از عدم تعادل بین تولید راديكالهاي آزاد اکسیژن و ظرفیت دفاع
آنتی اکسیدانی بدن است ،بهشدت با ديابت و عوارض آن در ارتباط
است ،بهطوري که نشان داده شده است که طی هر دو نوع ديابت
يک و دو و حتی در غیاب عوارض ديابتی ،استرس اکسیداتیو در
خون افزايش يافته و درمان با آنتیاکسیدانهايی نظیر ويتامین  Eو
مالتونین منجر به کاهش عوارض ديابت گرديده است .با توجه به
موارد ذکر شده ،استفاده از عوامل آنتیاکسیدانی نقش بهسزايی در
کاهش عواقب ناشی از بیماري ديابت خواهد داشت و در اين بین
استفاده از ترکیبات با منشاء گیاهی که معموالً با عوارض جانبی
کمتري همراه است ،اهمیت خاص خود را دارد ].[5
از طرفی ديگر تحقیقات مختلف نشان دادهاند که فعالیت بدنی در
پیشگیري از بیماري ديابت نوع دوم و همینطور مشكالت حاد
تندرستی ديگر مثل بیماري قلبی عروقی و سرطانهاي خاص ،نقش
مهمی بازي میکند .بديهی است که بیماري بیشتر افراد داراي ديابت
نوع دوم ،با عدم تحرك تشديد خواهد شد ] .[6طی سالهاي اخیر
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نوع تمرين پرشدت تناوبی توجه زيادي را به خود معطوف ساخته
است .انجام طوالنی مدت تمرينات پرشدت ،منجر به تشكیل يون
هاي هیدروژن ( )+Hشده که منجر به اسیدوز در بدن و احتماالً
خستگی میشود .تحقیقات نشان دادهاند که جايگزين نمودن تمرينات
طوالنی مدت با تمرينات کوتاه مدت اما پرشدت و تناوبی منجر به
بهبود در پارامترهاي هوازي میشود و خستگی را نیز به تأخیر می
اندازد .هدف تمرينات پرشدت تناوبی اعمال فشارهاي مكرر بر
دستگاههاي بدن است که بهطور فیزيولوژيكی ،منجر به سازگاريهاي
کوتاه مدت و بهبود کارايی انرژي و متابولیكی در بدن میشود .نشان
داده شده است که دو هفته تمرينات پرشدت میتواند عملكرد
انسولین را در مردان جوان بهطور معنادار بهبود بخشد .بهطور مشابه
در زنان نیز تمرينات پرشدت سه جلسه در هفته بهمدت پانزده هفته
در مقايسه با تمرينات پیوستهي همسان ،با کاهش معنادار در کل چربی
بدن ،چربی زيرپوستی پاها و تنه و مقاومت انسولینی مرتبط بود و به
همین دلیل پیشنهاد شده است که تمرينات پرشدت میتوانند شیوهي
مناسبی براي پیشگیري و بهبود چاقی و عوارض مرتبط با آن باشند
] .[7هنوز اثرات پروتئینهاي  PPARαو  PPARγو نقش نوع فعالیت
ورزشی در تنظیم اين دو پروتئین بهخوبی مشخص نشده است.
همچنین نقش اين پروتئینها در انواع بیماريهاي مرتبط با چاقی مانند
ديابت نوع دو ،پُرفشاري خون ،بیماريهاي قلبی و سرطان ناشناخته
مانده است .بنابراين تحقیقات بیشتري بر روي پروتئینهاي

PPAR

آلفا و  PPARگاما در سلولهاي بتاي بافت پانكراس مورد نیاز است.
از طرفی محققان حاضر تاکنون پژوهشهاي بسیار کمی که تأثیر يک
دوره تمرينات  HIITو عصارهي دانه انگور سیاه بر تنظیم  PPARآلفا
و  PPARگاما را بررسی کرده باشند مشاهده نمودهاند .با توجه به
نقشهاي بسیار مهم ذکر شده اين دو پروتئین در بازسازي سلولهاي
بتا در ديابت نوع دو و همچنین با توجه به اثرات ضد ديابتی پروآنتی
سیانیدين در عصارهي دانهي انگور سیاه ،اين پژوهش بهدنبال پاسخ
اين سؤال است که آيا يک دوره تمرينهاي  HIITو مصرف عصارهي
دانهي انگور سیاه تأثیري بر بیان پروتئینهاي  PPARآلفا و

PPAR

گاما در سلولهاي بتاي پانكراس موشهاي صحرايی ديابتی نوع دو
دارد؟

روشها
تحقیق از نوع بنیادي توسعهاي و بهصورت تجربی انجام شد .جامعه
ي آماري اين مطالعه  200سر رتهاي نر  8هفتهاي هستند که از
انستیتو پاستور توسط آزمايشگاه هیستوژنیک در محدودهي
وزنی 250گرم خريداري شدند .از بین جامعهي آماري با توجه به
هزينههاي آزمايشگاهی 40،سر رت نر نژاد ويستار  8هفته بهصورت
تصادفی انتخاب شد .رتهاي مذکور در آزمايشگاه با درجه حرارت
 23 -20درجه سانتیگراد و چرخهي روشنايی -تاريكی  12ساعت
و در رطوبت نسبی 50درصد و تعداد هر سه راس رت در يک
قفس پرورشی با آب و غذاي استاندارد نگهداري شدند .همهي
جلسات تمرين عصرهنگام که بهترين زمان تمرين در ريتم فعالیت
طبیعی رتهاست ،انجام گرفت 40.سر رت به شرح زير به پنج
گروه تقسیم شد :گروه تمرين ،گروه مكمل ،گروه تمرين و مكمل،
گروه کنترل ديابتی ،گروه کنترل پايه.
نحوهی جمعآوری اطالعات
رتها بهمدت يک هفته با شرايط داخل قفس و نحوهي دويدن
روي نوارگردان آشنا شدند .جهت آشناسازي رت با تمرين دو هفته
و سه روز در هفته با سرعت  10متر در ثانیه تمرين داده شد .يک
هفته پس از سازگاري با محیط آزمايشگاه ،فرآيند ديابتی شدن آغاز
شد که شروع آزمايشات تمرينی بعد از  48ساعت از القاء ديابت و
نگهداري رتها صورت گرفت.
دیابتی کردن رتها با STZ

جهت ديابتی کردن حیوانات از داروي استروپتوزوتوسین ساخت
شرکت سیگما استفاده شد که پس از يک هفته سازگاري حیوانات
با محیط آزمايشگاه حیوانات تحت تزريق داخل صفاقی  STZکه
 60میلیگرم به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن که در محلول نرمال
سالین قرار گرفتند.
برنامهی تمرین
پس از انتقال حیوانات به آزمايشگاه دو هفته زمان جهت آمادهسازي
و سازگاري آنها به تمرين تنظیم شد .در طول اين دو هفته حیوانات
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 2روز در هفته با سرعت  15و  25متر بر دقیقه با دويدن روي

ثابتسازی بافت

تردمیل آشنا شدند .پس از سازگاري با محیط آزمايشگاه ،روند

بهطور کلی بهمنظور نگهداري سلولها و بافتهاي بدن در حالتی

ديابتی شدن صورت گرفت 96 .ساعت پس از القاء ديابت رتها

مشابه و نزديک به حالت زندهي آنها ،عمل ثبوت انجام میگیرد.

بهطور تصادفی به  5گروه و در هر گروه  12سر :گروه تمرين ،گروه

پس از جدا کردن نمونه از بدن موجود زنده بالفاصله بهمدت – 72

مكمل ،گروه تمرين و مكمل ،گروه کنترل ديابتی و گروه کنترل پايه

 24ساعت در محلول فرمال سالین %10قرار گرفت.

تقسیم شدند .همچنین  5سر از رتها بهعنوان گروه آزمايشی براي
اندازهگیري حداکثر سرعت دويدن روي نوارگردان (که معادل با

آبگیری

حداکثر اکسیژن مصرفی VO2maxحیوان در نظر گرفته شد)،

بهدلیل وجود درصد زيادي آب در بافت ،پارافین به داخل بافتها

انتخاب شدند .براي برآورد حداکثر سرعت دويدن آزمون عملكرد

نفوذ نمیکند .در نتیجه بايد آبگیري با الكل اتیلیک انجام شود.

ورزشی مدرج با شیب صفر درجه اجرا شد ،که با سرعت  10متر

آبگیري با الكل اتیلیک بهصورت زير از درجات پايین شروع شده

بر دقیقه آغاز و به ازاي هر  1دقیقه  1متر بر سرعت تردمیل افزوده

تا به الكل مطلق رسید.

میشد تا زمانی که رتها ديگر قادر به دويدن نباشند (واماندگی)
که اين سرعت معادل با سرعت رسیدن به  VO2maxدر نظر گفته

شفاف سازی

شده و شدت تمرين براساس آن کنترل میشد .پس از برآورد

وجود الكل در پارافین ايجاد اشكال میکند پس بهتر است آب با

حداکثر سرعت ،گروه  HIITو ديابتی  5 HIITجلسه در هفته و به

ترکیبی از محیط خارج گردد که از يک طرف با الكل و از طرف

مدت  8هفته به فعالیت برروي نوارگردان پرداختند .بعد از اينكه

ديگر با پارافین واکنش دهد و حالل همديگر باشند .ترکیب بهکار

آزمودنیها ديابتی شدند ،آزمودنیهاي موش در گروه ديابتی HIIT

گرفته شده در اين مرحله چون باعث افزايش قدرت انكسار

و گروه  HIITچاق با پروتكل تمرين بهمدت يک هفته آشنا شدند،

(ضريب شكست) بافت میشود بهعنوان شفاف کننده شناخته شده

سپس آزمودنیهاي اين تحقیق براي مدت  8هفته ،هر هفته پنج دور

است .براي اين منظور از محلولی بنام زايلول استفاده گرديد.

به فعالیتهاي تردمیل (نوارگردان) با شدت Vo2max %90بهطول
 15تا 30دقیقه و سرعت  29متر بر دقیقه در هفته اول و  36متر در
دقیقه در از هفته آخر دويدند .زمان استراحت بین فواصل يک دقیقه

آغشتگی
هدف از آغشتگی عبارت است از جايگزين کردن عامل شفاف کننده

بود .اين کار پنج بار در هفته اولي و  12بار در هفتهي آخر تكرار

با ترکیبی که صالبت و سختی به بافت بدهد تا بتوان از آن قالب

شد .در اين پروتكل موشها  5دقیقه در ابتدا گرم کردند و در انتها

تهیه و سپس برشگیري کرد.

 5دقیقه سرد کردند.
مکملدهی مادهی مؤثرهی دانهی انگور

قالبگیری
نمونهي آغشته شده با پارافین در قالب پر از پارافین مذاب قرار

 250میلیگرم عصارهي پروآنتی سیانیدين به ازاي کیلوگرم وزن بدن

گرفت سپس سرد شد تا ضمن انجماد پارافین ،نمونه نیز در

يک بار در روز بهمدت  8هفته با محتواي بیشتراز  %96پروآنتی

داخل آن سخت شده و آماده مقطعگیري شود.

سیانیدين به نمونهها تزريق شد.
نمونههای بافتی و آماده سازی نمونهها
 24ساعت بعد از آخرين جلسهي تمرينی رتها بهوسیله گاز CO2

بیهوش شدند.

برشگیری
از نمونهها توسط دستگاه میكروتوم به ضخامت  5میكرومتر
برش تهیه شد ،سپس برشها روي المهاي آغشته شده به چسب
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آلبومین قرار داده شدند و در چند منطقه با لنز  40مورد ارزيابی

سپس پالك در داخل میكروتیوب خشک شد .بهمنظور حل کردن

قرار گرفت .سپس مراحل پارافینزدايی و رنگ آمیزي انجام شد.

 RNAبهمیزان  20الندا آب مقطر  60درجه بر روي پالك داخل

به کمک رنگ آمیزي هماتوکسیلین -ائوزين هستهها رنگ آبی و

میكروتیوب ريخته شد .سپس کمی با سرسمپلر پیپتاژ و بهمدت

سیتوپالسم رنگ صورتی به خود گرفتند .سپس عمل چسباندن

 5دقیقه بر روي صفحهي  60درجه قرار داده شد.

يک الم بر روي نمونهها براي بررسی با میكروسكوپ نوري

استخراج شده تا زمان استفاده در دماي  -80قرار گرفت.

انجام گرفت.
روش آزمایشگاهی :استخراج

RNA

تجزیه و تحلیل آماری
RNA

جهت بررسیهاي مولكولی در سطح بیان ژن ،ابتدا استخراج
 RNAاز بافتها در همه گروههاي مورد بررسی ،طبق پروتكل
شرکت سازنده (کیاژن ،آلمان) انجام گرفت .ابتدا به نمونهها
 200-300الندا کیازول اضافه شد و بهمدت  24ساعت آن را در
دماي  -80قرار گرفت .پس از  24ساعت پالك موجود در
کرايوتیوب را در حالت نیمه انجماد توسط سرسمپلر خرد کرده،
سپس کمی پیپتاژ گرديد .سپس به نمونه حدود  100الندا
کلروفرم اضافه شد تا سلولها لیز شوند .اين محلول حدود 1
دقیقه بايد با سلولها در تماس باشد .پس از  1دقیقه محلول با
دور  12000بهمدت  10دقیقه سانتريفیوژ گرديد .پس از
سانتريفیوژ محلول به سه فاز تقسیم شد .قسمت بااليی لوله که
شفاف و حاوي  RNAبود .قسمت وسطی لوله که سفید رنگ و
حاوي بافت لیز شده بود .قسمت پايینی لوله که صورتی و حاوي
کیازول بود .مايع شفاف قسمت بااليی لوله که حاوي  RNAبود

براي کمیسازي مقادير بیان ژن هدف مورد نظر ،از فرمول -ΔCT 2

استفاده شد .براي تحلیل دادههاي بیان ژن  PPARαو

PPARγ

از پروتكل استاندارد لیواك و با مقیاس ( )2−∆∆𝐶𝑡×103استفاده
شد .دادههاي بیان ژن براساس ژن خانهدار (کنترل داخلی)
نرمااليز داخلی شدند و سپس با استفاده از آزمونهاي پارامتريک
دادههاي بیان ژن پرت (دورافتاده) تعديل و نرمال سازي صورت
گرفت .جهت نشان دادن شاخصهاي گرايش مرکزي و شاخص
هاي پراکندگی از آمار توصیفی استفاده شد .بررسی فرض
نرمالیتی دادههاي بیان ژنها با استفاده از آزمون کلموگروف
اسمیرنف ،انجام شد .همچنین براي بررسی اثر ديابتی شدن بر
فاکتورهاي مورد مطالعه و مقايسهي جفتی برخی از گروهها از
آزمون  tمستقل استفاده گرديد .بهمنظور بررسی میزان اثر تمرين
 HIITو مكمل دانهي انگور بر روي ژنها از تحلیل واريانس دو
عاملی ( )2=2استفاده شد .تمامی محاسبات با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخهي  24در سطح معنیداري آلفاي  0/05انجام گرفت.

به آرامی برداشته و در يک میكروتیوب  DEPCشده قرار داده
شد .سپس  1سی سی ايزوپروپانول بر روي  RNAشفاف ريخته

یافتهها

شد و بهمدت  1دقیقه با دست هم زده شد .ايزوپروپرانول شفاف

جدول 1میانگین و انحراف استاندارد مقادير بیان ژن (نرمااليز

بوده و  RNAنیز شفاف است ،اما وقتی اين دو با هم مخلوط

شده)  PPARαو  PPARγدر بافت پانكرانس رتهاي مبتال به

شوند مايع کدري را بهوجود میآورند .بهتر است اين محلول به
دست آمده يک شب در دماي  -80قرار گیرد .پس از افزودن
ايزوپروپرانول نمونهها در سانتريفیوژ با دور  12000بهمدت 10
دقیقه قرار داده شدند .پس از خارج کردن از سانتريفیوژ مايع
رويی تخلیه و روي آن  1سیسی الكل  70اضافه گرديد .پس از
 Vortexکردن ،مخلوط در سانتريفیوژ بهمدت  10دقیقه با دور
 7500قرار گرفت .سپس مايع رويی با سمپلر تخلیه گرديد و

ديابت نوع دوم را در پنج گروه رتهاي پايه ،ديابتی-کنترل،
ديابتی-عصاره ،ديابتی-تمرين و ديابتی-تمرين-عصاره نشان می
دهد.
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جدول  -1توصيف متغيرهای تحقيق
PPARγ

گروهها

PPARα

M

SD

M

SD

پایه

0/3506

0/120

0/0073

0/003

دیابتی  -کنترل

0/0401

0/015

0/0006

0/0002

دیابتی  -مکمل

0/1648

0/0722

0/0027

0/0008

دیابتی  -تمرین

0/1215

0/0222

0/0039

0/0007

دیابتی  -مکمل و تمرین

0/1663

0/0477

0/0067

0/02

نتايج آزمون کالموگراف اسمیرنف در جدول  2نشان داد که

گروه رتهاي پايه ،ديابتی-کنترل ،ديابتی-تمرين ،ديابتی-مكمل،

توزيع دادههاي بیان ژن (نرمااليز شده)  PPARαو  PPARγدر

ديابتی-مكمل-تمرين طبیعی است.

جدول  -2نتايج آزمون کالموگراف-اسميرنف
D

PPARγ
df

Sig.

D

PPARα
df

Sig.

پایه

0/306

5

0/141

0/231

5

0/200

دیابتی  -کنترل

0/236

5

0/200

0/257

5

0/200

دیابتی  -مکمل

0/233

5

0/200

0/198

5

0/200

دیابتی  -تمرین

0/304

5

0/146

0/245

5

0/200

دیابتی  -مکمل و تمرین

0/237

5

0/200

0/282

5

0/200

گروهها

نتايج تحلیل  -tمستقل در جدول  3نشان داد که بین میانگین

است .همچنین ،بین میانگین بیان ژن  PPARαرتهاي سالم و

بیان ژن رتهاي سالم و ديابتی تفاوت معنیداري وجود دارد

ديابتی تفاوت معنیداري وجود دارد ( .)t)8(=4/60 ،P=0/002به

( .)t)8(=5/7 ،P=0/000بهعبارت ديگر ،میانگین بیان ژن PPARγ

عبارت ديگر ،میانگین بیان ژن  PPARαرتهاي ديابتی بهطور

رتهاي دچار ديابتی بهطور معنیداري از رتهاي سالم کمتر

معنیداري از رتهاي سالم کمتر است.

جدول  -3نتايج آزمون  - tمستقل

متغیر

t

df

Sig.

PPARγ

5/72

8

0/000

PPARα

4/60

8

0/002

مجله ديابت و متابوليسم ايران .خرداد -تير 1399؛ دوره ( 19شماره )5

296

جدول  -4نتايج تحليل واريانس  2عاملی (تمرين × مکمل) برای PPARγ

منبع

2

SS

df

MS

F

Sig.

ꞃ

تمرین

0/009

1

0/009

4/17

0/058

0/207

عصاره

0/036

1

0/036

17/44

0/001

0/522

عصاره×تمرین

0/008

1

0/008

3/87

0/067

0/195

خطا

0/033

16

0/002

نمودار  -1ميانگين اثرات تعاملی تمرين و مصرف عصارهی دانهی انگور سياه بر بيان ژن  PPARγدر رتهای ديابتی

نتايج تحلیل واريانس دو عاملی(تمرين×مكمل) جدول  4نشان

سبز) از بدون مصرف تا مصرف عصارهي دانهي انگور سیاه

داد که اثر اصلی تمرين و اثر تعاملی تمرين و مصرف عصارهي

افزايش بیشتري نسبت به گروه تمرين (خط آبی) يافته است.

دانهي انگور سیاه بر بیان ژن  PPARγرتهاي ديابتی معنیدار

هرچند ،اين تفاوت الگوي تغییرات گروه تمرين و کنترل معنی

نیست .اثر اصلی عصارهي دانه انگور سیاه بر بیان ژن

PPARγ

دار نیست.

رتهاي ديابتی معنیدار است.

نتايج تحلیل واريانس دو عاملی (تمرين× مكمل) (جدول )5

همانگونه که در نمودار مشاهده میشود ،بیان ژن  PPARγگروه

نشان داد که اثر اصلی تمرين و عصاره بر بیان ژن  PPARαرت

تمرين (خط آبی) باالتر از گروه کنترل (خط سبز) است.

هاي ديابتی معنیدار است و اثر تعاملی تمرين و عصاره بر بیان

همچنین ،میانگین بیان ژن  PPARγگروه تمرين از بدون مصرف

ژن  PPARαرتهاي ديابتی معنیدار نیست.

تا مصرف عصارهي دانهي انگور سیاه افزايش يافته است (خط
آبی) ،در حالیکه میانگین بیان ژن  PPARγگروه کنترل (خط
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جدول -5-4نتايج تحليل واريانس  2عاملی (تمرين × مکمل) برای PPARα

منبع

2

SS

df

MS

F

Sig.

ꞃ

تمرین

6/59

1

6/59

25/3

0/000

0/613

مکمل

2/994

1

2/994

11/5

0/004

0/419

مکمل ×تمرین

4/370

1

4/370

0/168

0/687

0/010

خطا

4/15

16

2/59

نمودار  -2ميانگين اثرات تعاملی تمرين و مصرف عصارهی دانهی انگور سياه بر بيان ژن  PPARαدر رتهای ديابتی
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همانگونه که در نمودار مشاهده میشود ،بیان ژن  PPARαگروه

شده آنها بر بافتهاي حساس به انسولین ،ممكن است مزاياي

تمرين (خط آبی) باالتر از گروه کنترل (خط سبز) است.

مكمل در سلول بتا داشته باشند PPAR γ .بهطور مستقیم ژنهاي

همچنین ،میانگین تغییرات بیان ژن  PPARαگروه تمرين (خط

کلیدي سلول  βدخیل در حساسیت به گلوکز ،ترشح انسولین و

آبی) از بدون مصرف تا مصرف عصارهي دانهي انگور سیاه مشابه

رونويسی انسولین از جمله  pdx-1 ،GLUT2و گلوکوکیناز را

تغییرات میانگین بیان ژن  PPARαگروه کنترل (خط سبز) است.

تنظیم میکند .اين عملكرد مكمل و اثرات بقاي فعالسازي
 PPAR γبه حفظ عملكرد و تودهي سلول  βدر ديابت نوع دو
کمک میکند ] .[1سلول بتا تنها سلول بدن است که مسؤول

بحث و نتیجه گیری

ترشح انسولین فیزيولوژيک است ،در نتیجه يک مكمل از دستگاه

بیان ژنهای  PPARγو  PPARαو دیابت
در مطالعهي حاضر میزان بیان ژن  PPARγو  PPARαدر رت
هاي دچار ديابتی بهطور معنیداري از رتهاي سالم کمتر بود.
نتايج اين تحقیق با تحقیقات  Kimو همكاران ] Lalloyer ،[8و
همكاران][9و  Hee kohو همكاران( [10])2003همخوانی دارد.
نتايج تحقیق اخیر نشان داد که بیان ژنهاي  PPARγو

PPARα

بهطور معناداري در رتهاي ديابتی نسبت به رتهاي سالم کمتر
است .بنابراين با توجه به نتايج تحقیقات همسوي باال ،افزايش
اين دو بیان ژن در سلولهاي بتاي پانكراس رتهاي ديابتی نوع
دو میتواند در بهبود عملكرد سلولهاي بتاي پانكراس و درنتیجه
بهبود عملكرد انسولین مؤثر باشد .از طرفی نتايج اين تحقیق با
تحقیقات  Hoghو همكاران ] Welters ،[11و همكاران ] [12و
 Tordjmanو همكاران ][13در تناقض است .دلیل اين امر می
تواند نوع رژيم غذايی و نوع محرك تأثیرگذار بر بیان ژنها باشد.
در مجموع میتوان گفت لیگاندهاي سنتتیک  PPARαنظیر
فیبراتها موجب کاهش لیپوپروتئینهاي تريگلیسیريد در خون
از طريق افزايش در بیان ژن دخیل در بتا اکسیداسیون اسید چرب
میشود .آنها بهطور گستردهاي در درمان فارماکولوژيكی
هیپرتريگلیسريدمی استفاده میشوند .پس از فعالسازي از
طريق فیبراتها ،گیرندههاي  PPARαبا گیرنده اسید رتینويک
-9سیس و سپس با عناصر پاسخ تكثیر شوندهي پروکسی زوم
پیوند برقرار میکنند .فعالیت آنها منجر به کاهش دسترسی
سیستمیک اسیدهاي چرب و کاهش جذب اسید چرب در عضله
میشود .آنها همچنین موجب افزايش حساسیت انسولین و
کاهش سطوح گلوکز پالسما میشوند ] .[14همچنین نشان داده
شده است که آگونیستهاي  PPAR γعالوه بر اثرات شناخته

هاي بسیار تخصصی سلولی براي انجام وظايف کلیدي براي
سنجش گلوکز و انتشار انسولین دارد .ترشح انسولین در سلول
بتاي پانكراس بهطور کالسیک به سازوکار وابسته به کانال وابسته
به پتاسیم حساس )KATP(ATPبستگی است .در اين مدل،
گلوکز به داخل سلول بتا از طريق گیرنده گلوکز  GLUTگرفته
میشود .در جوندگان GLUT2 ،ايزوفرم غالب است .با اين حال،
در سلولهاي بتاي انسانی GLUT1،بهنظر میرسد نقش برجسته
اي ايفا کند .پس از ورود به سلول بتا ،گلوکز توسط گلوکوکیناز
به گلوکز -6فسفات تبديل میشود .گلوکوکیناز ،در مقايسه با
ساير ايزوفرمهاي هگزوکیناز در ساير انواع بافت ،کمبود
میل( Kmباال) براي گلوکز دارد ،همكاري عمل با گلوکز را نشان
میدهد و بهعنوان محدود کنندهي سرعت براي جذب گلوکز
عمل میکند .گلوکز -6فسفات پس از آن به مسیر پیروات در
مسیر گلیكولیت تبديل میشود و سپس به استیل کوآنزيم

A

( )CoAتبديل میشود و وارد چرخهي تري کاربوکی اسید
( )TCAمیشود .چرخهي  TCAباعث کاهش معادالت و

ATP

میشود که منجر به افزايش نسبت  ATP/ADPدر جزيره می
شود .اين افزايش در نسبت  ATP/ADPسبب بسته شدن کانال
هاي  KATPمیشود که منجر به قطبدهی غشاء و فعالسازي
پس از کانالهاي  Ca2+با ولتاژ و همچنین نفوذ  Ca2به عالوه
از فضاي خارج سلولی و  ERمیشود .اين افزايش در

Ca2+

سیتوزول در نهايت در خدمت فعال کردن اتصال گرانول انسولین
و آزاد شدن از يک محیط آزاد به راحتی از کیسههاي کوچک
ترشح میشود GSIS .تنها از طريق اين سازوکار وابسته به
 KATPرخ نمیدهد .چند راه متابولیک جايگزين وجود دارد که
به ترشح انسولین کمک میکند .اين فرآيندها در جاهاي ديگر
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وجود نداشت .با توجه به جمعآوري نتايج تحقیقات پیشین،

از پیروات کربوکسیالز ،شاتلهاي  NADHو تولید گلوتامات از

نتايج همسويی در رابطه با بدون تغییر بودن بیان ژن

PPARγ

گلوتامات دهیدروژناز است .عالوه بر اين ،هورمونهاي تزريقی

رتهاي گروه تمرين در بافت پانكراس رتهاي مبتال به ديابت

مشتق شده از روده ،پپتید )Glp-1-g( 1مشابه گلوکاگون ()GLP

نوع دوم وجود نداشت .بهعبارت ديگر ،نتايج اين تحقیق با

و پلیپپتید مهارکنندهي معده ( ،)GIPترشح انسولین وابسته به

تحقیقات شعبانی و همكاران ]،[16

و همكاران ]،[8

گلوکز را از طريق فعالسازي گیرندههاي شناخته شده خود و

 Thomasو همكاران ][17

Fatone

Kim

و همكاران ] [18و

و همكاران ] [19تناقض دارد .دلیل ناهمسو بودن

سیگنالینگ پايینتر از آن ،آدنوزين مونوفسفره( )cAMPو فعال

Petridoua

سازي پروتئین کیناز  Aو فاکتورهاي گنوين نوکلئوتیدي را جابجا

اين نتايج با يافتههاي تحقیق میتواند بهعلت نوع پروتكل تمرينی

میکنند .نشان داده شده است که عملكرد  TZDبراي افزايش

(شدت و طول مدت ورزش) در نمونههاي ديابتی باشد.

حساسیت گلوکز و ترشح انسولین از جوندگان ديابتی و سلول

برخالف معنادار نبودن اثر تمرين بر  PPARγاثر اصلی تمرين

هاي بتاي انسانی است .با توجه به تنظیم  PPAR γاين فرآيندهاي

HIIT

مستقل Jitrapakdee ،KATPو همكاران] [15نشان دادند

بین میانگین بیان ژن

که PPAR γيک تنظیم کنندهي رونويسی مستقیم پیرووات

تفاوت معنیداري وجود داشت .بهعبارت ديگر هشت هفته

کربوکسیالز در بافتهاي سفید و قهوهاي هستند .با اينحال ،اين

تمرينات تناوبی شديد  HIITمنجر به افزايش معنیدار میانگین

ارتباط مستقیماً در سلول بتا مورد مطالعه قرار نگرفته است .عالوه

بیان ژن  PPARαدر بافت پانكراس رتهاي مبتال بهديابت نوع

بر اين Gupta ،و همكاران ] [1اخیراً  PPREرا در ژن گیرنده

دوم شد .با توجه به جمعآوري نتايج تحقیقات پیشین ،نتايج

 GIPنشان دادند و اظهار داشتند که اين ژن يک هدف مستقیم

ناهمسويی در رابطه با افزايش بیان ژن  PPARαرتهاي گروه

 PPAR γاست .همچنین  PPAR γنیز براي تنظیم اجزاي مسیر

تمرين در بافت پانكراس رتهاي مبتال به ديابت نوع دوم وجود

 GSISوابسته به  KATPکالسیک شناخته شده است .پروتئین

Kim

و همكاران

و همكاران ] [16و

و

بر بیان ژن

PPARα

رتهاي ديابتی معنیدار بود .يعنی

PPARα

رتهاي گروه تمرين و کنترل

نداشت .بهعبارت ديگر نتايج تحقیقات

هاي  GLUT2و گلوکوکیناز گزارش شدهاند  PPREعملكردي

]Mosti،[8

است که پیوستگی RXR /PPAR γهتروديمر و فعالسازي

همكاران ] [20با نتايج تحقیق پیش رو همسو است .مطالعات

 PPAR γمنجر به تنظیم رونويسی از اين ژنها در سلول بتا شد.

نشان داده است که بهطور خاص PPARα ،آنزيمهايی را که در

عالوه بر اين ،بیان ژنها در مدلهاي مبتال به ديابت دچار اختالل

اکسیداسیون اسید چرب نقش دارند ،القا میکند .درحالیکه

میشود .با اينحال ،در مورد تنظیم  GLUT1توسط  PPAR γدر

PPARγ

سلول بتاي انسان شناخته شده است .نشان داده شده است که

دارد .نتايج نشان داد تمرين ورزشی بر PPARها در بیان

در

 PPARγ ،PPARαو  PPARδدر عضله اسكلتی تأثیر داشته و

عضالت اسكلتی و آديپوسیتها را نشان میدهد .ترشح و

محتواي  PPARαو پیوند  DNAدر  PPARαدر قلب نیز افزايش

رونويسی انسولین در سلول بتاي پانكراس رابطهاي بسیار نزديک

يافته است .همچنین عدم هیچ تغییري در  PPARγبافت چربی

است و بیان ژن انسولین با دقت از طريق شبكهاي از عوامل

گزارش شده است ] .[21گیرندهي فعال شدهي تكثیر کنندهي

رونويسی تعاملی تنظیم میشود.

پراکسیزم گاما يک عامل بسیار کلیدي در درمان مقاومت به

TZD

افزايش سطح بیان و فعالیت حمل کننده

تمرین تناوبی شدید و بیان ژنهای  PPARαو

GLUT1

PPARγ

]،[19

Fatone

Horowitz

نقشهاي مهمی در آديپوژنز و حساسیت به انسولین

انسولین است ،زيرا لیگاندهاي اين گیرنده بهعنوان افزايش

PPARγ

دهندهي حساسیت به انسولین ،مورد استفاده در درمان ديابت

رتهاي ديابتی معنیدار نبود .بهعبارت ديگر ،بین میانگین بیان

نوع دو است ] .[22بهدلیل اهمیت بالینی ايمنی ديابت نوع دو و

در مطالعهي حاضر اثر اصلی تمرين  HIITبر بیان ژن
ژن

PPARγ

رتهاي گروه تمرين و کنترل تفاوت معنیداري
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شرايط مرتبط با آن ،روشهاي جايگزين القاء ژنومیک وابسته

مصرف کنندهي عصارهي دانهي انگور سیاه و کنترل تفاوت معنی

 ،PPARγمیتوانند اثرات مفیدي در اين زمینه داشته باشند.

داري وجود دارد .بهعبارت ديگر مصرف عصارهي دانهي انگور

ورزش ممكن است چنین جايگزينی را ارائه دهد .مطالعات نشان

سیاه منجر به افزايش معنیدار میانگین بیان ژن  PPARαو

دادند که مشارکت در برنامههاي ورزشی میتواند اثرات

 PPARγدر بافت پانكراس رتهاي مبتال به ديابت نوع دوم شد.

سیگنالینگ واسطهي  PPARγبهمنظور فوايد آنتیآتروژنیک

با توجه به پیشینهي تحقیقات داخلی ،اثرات مكملهاي ديگر مثل

حاصل کند و عملكرد قلبی عروقی را بهبود بخشد ] .[17بهعنوان

بتايین ،ويتامین  Dو عصارهي بنه بر بافت چربی ،بافت کبد و

مثال ،شرکت کنندگان در يک برنامهي ورزشی با شدت پايین

سلولهاي بتاي پانكراس انجام شده است ،اما هیچ مطالعهاي در

(پیادهروي با  10000گام 3 ،بار در هر هفته بهمدت  8هفته) افزايش

ايران اثر مصرف عصارهي دانهي انگور سیاه را بر بیان ژنهاي

فعالیت پیوند  DNAدر مونوسیت  PPARγو افزايش بیان درون

 PPARαو  PPARγدر بافت پانكراس رتهاي مبتال به ديابت

 CD36ژنهاي هدف  PPARγمونوسیت ،سازندهي  α-1از (PGC-

نوع دو يا بر روي بافتهاي ديگر بررسی نكرده است .اما با

 PPARγ)1 αو گیرندهي  X αکبد( )LXR- αو در نتیجه تنظیم باالي

توجه به پژوهش دوستار و همكاران ] [5وقوع استرس اکسیداتیو

ژنهاي هدف  LXR- αرا نشان دادند .در اين افراد ،تغییرات مفیدي

را در ديابت مورد تأيید قرار داده و اثرات آنتی اکسیدانی

در پروفايل لیپید سرم (افزايش  HDLکلسترول و کاهش

عصارهي دانهي انگور را نشان داد Ding .و همكاران ]،[22

کلسترول کل lDL ،کلسترول و تريگلیسیريد) به همراه افزايش

 Yogalakshmiو همكاران ] [23در مطالعات خود به اثرات مؤثر

 HDLکلسترول مرتبط با بیان ژن هدف  PPARγمشاهده شد که

 GSPبر بهبود عملكرد سلول بتاي پانكراس و افزايش بیان ژن

نشان میدهد که ورزش انتقال کلسترول معكوس را از طريق

 PPARαدر موشهاي هايپرلیپیدمیک و ديابتی اشاره کردند که

اثرات میانجی  PPARγدرون مونوسیت افزايش میدهد ].[17

همسو با يافتههاي تحقیق است .درمان با ، GSPمحتواي انسولین

پژوهشها نشان دادهاند که عالوه بر تمرينات طوالنی مدت

طبیعی را افزايش و تعداد سلولهاي آپوپتوتیک را در جزاير

هوازي که باعث بهبود عوامل خطر بیماريهاي قلبی عروقی و

ديابتی کاهش داد .اين يافتهها حاکی از آن بودند که GSPها

کاهش وزن میشوند ،تمرينات تناوبی با شدت باال نیز که مدت

ممكن است پتانسیل درمانی بالقوهاي براي اختالل عملكرد و

زمان کمتري براي اجراي آنها مورد نیاز است ،میتوانند در

مرگ سلول بتاي پانكراس در ديابت نوع دو داشته باشند .استفاده

کاهش تودهي چربی بدن مؤثر بوده و مورد استفاده قرار گیرند.

از عوامل آنتی اکسیدانی نقش بهسزايی در کاهش عواقب ناشی

فعالیت ورزشی منظم تأثیرات مفیدي بر سالمت بدنی افراد دارد

از بیماري ديابت خواهد داشت و در اين بین استفاده از ترکیبات

و نقش فعالیت ورزشی در درمان و پیشگیري از بیماريهاي

با منشاء گیاهی که معموالً با عوارض جانبی کمتري همراه است،

متابولیک مانند چاقی و ديابت نوع دو بهخوبی شناخته شده

اهمیت خاص خود را دارد .بهنظر میرسد که عصارهي هستهي

است .تمرين ورزشی ،هموستاز گلوکز کل بدن را بهبود بخشیده

انگور بهعلت داشتن خواص آنتی اکسیدانی در درمان بیماري

و حساسیت به انسولین را افزايش میدهد ،که اين تأثیرات را

ديابت حائز اهمیت باشد ،چرا که نقش آن در کاهش قند خون

مربوط به سازگاريهاي عضلهي اسكلتی ،بافت چربی و...

و همچنین کاهش استرس اکسیداتیو حاصل از روند التهاب ،به

میدانند.

اثبات رسیده است ] .[5اثرات هیپوگلیسمیک پروآنتوسیانیدين

مکمل عصارهی دانهی انگور سیاه و بیان ژنهای  PPARαو

دانهي انگور در موشهاي ديابتی شده با  STZنشان داده شده

PPARγ

در مطالعهي حاضر اثر اصلی مصرف عصارهي دانهي انگور سیاه
بر بیان ژن  PPARαو  PPARγرتهاي ديابتی معنیدار است.
يعنی بین میانگین بیان ژن  PPARαو  PPARγرتهاي گروه

است .مطالعات گذشته نشان دادند که  GSPEمیتواند افزايش
بیان  VCAM-1را در سلولهاي اندوتلیال در معرض

AGE

بهوسیله سرکوب تولید گونههاي اکسیژن واکنشی( )ROSمهار
کند .آخرين تحقیقات نشان دادند که  GSPEبهطور معناداري
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بیان پروتئین و  Mrnaرا در  RAGEو  p65 NF-Kbدر

که به بررسی درمان موشهاي ديابتی با ترکیبی از رژيم کتوژنیک و

GSPE

ديابتی شده با استرپتوزوتوسین ( )STZبه همراه تمرين هوازي

میتواند بهعنوان يک مداخلهگر مؤثر در عوارض ديابت مزمن

پرداختهاند .در اين مطالعه مشاهده شد که رژيم کتوژنیک در ترکیب

مورد استفاده قرار بگیرد ][24

با ورزش PPAR ،و ژنهاي لیپید مصنوعی را کاهش داده و همچنین

تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف عصارهی دانهی انگور

 PPARو برنامهي ژن اکسیداسیون بتاي لیپید را در کبد در مقايسه با

هیپوکامپوس موشهاي ديابتی کاهش میدهد .بنابراين

سیاه و بیان ژنهای

 PPARγوPPARα

گروه رژيم کتوژنیک بدون ورزش افزايش میدهد .در مجموع نتايج

در مطالعهي حاضر اثر تعاملی تمرين و مصرف عصارهي انگور

نشان داد که ترکیبی از رژيم غذايی کتوژنیک و مداخلهي تمرين

سیاه بر بیان ژن  PPARγو  PPARαرتهاي ديابتی معنیدار

هوازي با شدت متوسط ،حساسیت به انسولین را در موشهاي ديابتی

نیست .يعنی اثر مصرف دانهي انگور سیاه بر بیان ژن  PPARγو

بهبود میبخشد ،با توجه به اينكه اجتناب از کبد چرب يک راهبرد

 PPARαرتهاي گروه تمرين و کنترل مشابه است .به زبان

جديد براي مبارزه با ديابت ارائه میدهد ،تناقض اين نتايج با يافتههاي

سادهتر مصرف عصارهي دانهي انگور سیاه همراه تمرين بر بیان

اين تحقیق میتواند بهعلت نوع رژيم غذايی يا نوع مكمل ،نوع و

ژن  PPARγو PPARαرتها تفاوتی با مصرف فقط عصارهي

شدت تمرين و تفاوت در بررسی بافت مورد نظر باشد .در مجموع

دانهي انگور سیاه (بدون تمرين) نداشت .براساس تحقیق حاضر

براساس مطالعات پیشین میتوان گفت که اثرات پروآنتیسیانیدين

هیچگونه مطالعهاي در ايران در زمینهي تأثیر تمرين تناوبی شديد

هستهي انگور بر عملكرد سلول بتاي پانكراس ،بهبود آسیب پانكراس

همراه با مصرف عصارهي دانهي انگور سیاه بر بیان ژنهاي

و کاهش تعداد سلولهاي آپوپتوتیک در جزاير ديابتی در موشهاي

 PPARαو  PPARγبر بافت پانكراس نمونههاي ديابتی صورت

ديابتی چاق مشاهده شده است .از طرفی تحقیقات نشان دادهاند که

نگرفته است ،اما اثر تعاملی تمرين ورزشی به همراه مصرف

تمرين تناوبی شديد اثرات سودمندي بر سالمت قلبی عروقی و

ويتامین  Dبا دوزهاي مختلف بر چربی احشايی ،مقاومت به

کاهش چربی در بیماران ديابت نوع دو ايجاد میکند .وقتی فعالیت

انسولین ،پروفايل لیپیدي و بیان ژن  PPARγدر بافت کبد

هاي پرشدت با فواصل استراحتی مناسب تكرار میشوند ،منجر به

موشهاي مبتال به سندرم متابولیک توسط حسینی ] [25مورد

تجمع بیشتر يونهاي هیدروژن شده و تجمع يونهاي هیدروژن

بررسی قرار گرفت .يافتهها نشان داد در گروه اوارکتومی شده

ظرفیت خنثیسازي درون عضالنی را افزايش میدهد .نشان داده شده

تمرين هوازي  +مكملدهی ويتامین  Dبا دوز باال افزايش

است که بهبود در ظرفیت خنثی سازي بعد از تمرينات پرشدت،

معنیداري در بیان ژن  PPARγنسبت به گروه اوارکتومی شده

شروع خستگی عضالنی را به تأخیر انداخته و توان هوازي اوج و کل

تمرين هوازي  +مكمل دهی ويتامین  Dبا دوز پايین و کاهش

کار انجام شده را افزايش میدهد ] .[27عالوه بر اين ،نشان داده شده

معنی داري در گروه اوارکتومی شده  +مكمل دهی ويتامین  Dبا

است که میزان بیان ژنهاي  PPARαو  PPARγباعث تنظیم و حفظ

دوز پايین نسبت به گروه اوارکتومی شده  +مكملدهی ويتامین  Dبا

عملكرد سلولهاي بتاي پانكراس بهخصوص در نمونههاي ديابتی

دوز باال مشاهده شد .نتايج نشان داد که تمرين هوازي همراه با ويتامین

میشود که نوع پروتكل تمرينی به همراه استفاده از مكملهاي تغذيه

 Dبا دوز باال و متوسط مؤثرترين راه براي بهبود سندرم متابولیک

اي با دوز مناسب میتواند اثرات مؤثري را بر اين سازوکار داشته

است .تناقض اين نتايج با يافتههاي اين تحقیق میتواند بهعلت نوع

باشد.

مكمل ،نوع و شدت تمرين (پروتكل تمرينی) و تفاوت در بافت مورد
نظر باشد .براساس تحقیق حاضر هیچگونه مطالعهي خارجی که صرفاً

نتیجهگیری

بر روي تأثیر نوع تمرين  HIITبه همراه مكمل عصارهي هستهي

در پژوهش حاضر تأثیر تمرين  HIITبر بیان ژن  PPARγمعنادار نبود،

انگور سیاه بر بیان ژن  PPARαو  PPARγدر نمونههاي ديابتی باشد

ولی تمرين HIITتأثیر معناداري را بر بیان ژن  PPARαبر بافت

انجام نگرفته است .تنها مطالعهي  Zhangو همكاران ] ،[26يافت شد

پانكراس رتهاي ديابتی نوع دو داشت که نشان میدهد تمرينات
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 HIITمیتواند جايگزين مناسبی براي تمرينات طوالنیمدت و خسته

ژن  PPARγو  PPARαرتها ،تفاوتی با مصرف فقط عصارهي

کننده باشد .يافته ديگر اين تحقیق اين بود که مصرف عصارهي

دانهي انگور سیاه (بدون تمرين) نداشت .بهطور کلی میتوان گفت با

هستهي انگور سیاه افزايش معناداري را در بیان هر دو ژن  PPARγو

توجه به تأثیر جداگانه عصارهي دانهي انگور سیاه بر بیان ژنهاي

 PPARαبر بافت پانكراس رتهاي ديابتی نوع دو داشته است.

 PPARγو  PPARαو همچنین تأثیر جداگانه تمرين  HIITبر بیان ژن

مطالعات پیشین وقوع استرس اکسیداتیو را در ديابت مورد تأئید قرار

 PPARαبر بافت پانكراس رتهاي مبتال به ديابت نوع دو ،بهنظر می

داده و اثرات آنتیاکسیدانی عصارهي دانهي انگور را نشان دادند .از

رسد میزان بیان ژنهاي  PPARαو  PPARγباعث تنظیم و حفظ

اينرو ،افزايش بیان ژن  PPARγو PPARαتوسط عصارهي دانهي

عملكرد سلولهاي بتاي پانكراس بهخصوص در نمونههاي ديابتی

انگور سیاه میتواند يک راهكار مؤثر بهمنظور بهبود ديابت نوع دو و

میشود .دلیل معنادار نبودن تأثیر همزمان تمرين و مصرف مكمل

تنظیم عملكرد سلولهاي بتاي پانكراس در بیماران ديابتی باشد .عالوه

شايد نوع پروتكل تمرينی (شدت و طول مدت تمرين ورزشی) و

بر اين ،در مطالعهي حاضر اثر تمرين همراه با مصرف عصارهي انگور

مقدار دوز مصرفی مكمل است که احتمال دارد اثرات مؤثرتري را بر

سیاه بر بیان ژن  PPARγو  PPARαرتهاي ديابتی معنادار نبود .به

اين سازوکار بگذارد ،زيرا اثرات ضد ديابتی ورزش و مصرف

زبان سادهتر ،مصرف عصارهي دانهي انگور سیاه همراه تمرين بر بیان

عصارهي هستهي انگور در پژوهشهاي مختلف ثابت شده است.
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THE EFFECT OF INTENSE PERIODIC TRAINING AND CONSUMPTION OF BLACK
GRAPE SEED EXTRACT ON PPARΑ AND PPARΓ GENE EXPRESSION IN
PANCREATIC TISSUE OF MALE RATS WITH TYPE 2 DIABETES
Bahareh Ghani*1, Mahsa Mohsenzadeh1, Fouad Faiz Elahi1
1. Department of Physical Education and Sports Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran

ABSTRACT
Backgrond: Although some studies have studied the mechanism of action of beta cells in animal models and
more or less in human populations, but so far the role of exercise therapy or exercise exercise HIIT along with
black grape supplementation on the expression of involved genes Less has been studied in pancreatic beta
cells, so the aim of the present study was to investigate the effect of eight weeks of intense intermittent exercise
with black grape supplementation on the expression of PPARα and PPARγ gene in pancreatic tissue of male
rats with type 2 diabetes.
Methods: The study was conducted in the form of an experimental design. The subjects of this project were
40 8-month-old male rats with an average weight of 250 grams. After familiarizing the subjects with exercise
and induction of diabetes by STZ, the subjects were randomly divided into 5 groups including exercise,
supplement, exercise and supplement, diabetic control and basic control. After 8 weeks of training, 5 sessions
per week for 8 weeks with 90% Vo2max activity and supplementation of black grape seed extract, PPARα and
PPARγ genes were measured after RNA extraction from pancreas and cDNA synthesis. PPARα and PPARγ
genes were measured by Time-Real PCR. Data were analyzed using independent t-test and two-factor analysis
of variance at a significance level of 0.05 by SPSS software version 24.
Results: The effect of exercise with consumption of black grape seed extract on the expression of PPARγ and
PPARα genes in the pancreas of diabetic rats was not significant, but exercise alone significantly increased the
expression of PPARα gene in the pancreatic tissue of diabetic specimens. Consumption of black grape seed
extract alone significantly increased the expression of PPARγ and PPARα genes.
Conclusion: It seems that regulating the expression of PPARα and PPARγ genes through exercise and
consumption of black grape seed extract may lead to the improvement and maintenance of pancreatic beta cell
function in diabetic rats.
Keywords: Diabetes, Intense Interval Exercise (HIIT), Black Grape Seed Extract, PPARα Protein, PPARγ
Protein, Pancreas
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