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مقاله پژوهشی

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید ) (HIITو مصرف کافئین بر بیان ژن  PGC-1αدر
عضلهی نعلی موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
مرتضی خلیلی ،۱عباس صادقی ،۲محمد جواد ملکی

3

مقدمه :رابطهی بین بیان پایین  PGC-1αو چندین بیماری متابولیکی نظیر دیابت و چاقی مشخص شده است .پژوهش حاضر به
بررسی تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید ( )HIITو مصرف کافئین بر بایوژنز میتوکندری در عضلهی نعلی موشهای صحرایی
دیابتی شده با استرپتوزوتوسین میپردازد.
روشها :در یک مطالعهی حیوانی بالینی-مداخلهای  50سر موش صحرایی نر ویستار به  5گروه مساوی کنترل ( ،)Cدیابتی (،)D
دیابتی با مکمل ( ،)D+CAFدیابتی با تمرین ( ،)D+Tدیابتی با مکمل و تمرین ( )D+CAF+Tتقسیم شدند .برنامهی تمرین شامل
هشت هفته ،هفتهای  5جلسه ( 6تا  ۱۲وهله  ۲دقیقهای با شدت  85- 90درصد سرعت ماگزیمم) بود و هفتهای پنج روز 70mg/kg
کافئین بهصورت هیدراته تزریق شد .برای سنجش میزان گلوگز خون مستقیماً از بطن چپ قلب جمعآوری شد؛ و عضلهی نعلی پای
چپ استخراج و به روش وسترن بالت میزان  PGC-1αآن مورد سنجش قرار گرفت .برای تحلیل دادهها از آزمونهای  tمستقل،
تحلیل واریانس دو راهه و مجذور اتا در سطح معناداری ( ).P<0.05استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که القای دیابت باعث افزایش معنیدار گلوگز خون ( )P>0/0۱و کاهش معنیدار میزان

mRNAPGC-1α

( )P=0/00۲گردید .همچنین ،هم تمرین تناوبی با شدت باال ( )p=0/00۱و هم مصرف مکمل کافئین ( )p =0/03موجب افزایش
معنیدار  mRNAPGC-1αشدند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج ابن تحقیق ،احتماالً بتوان اجرای تمرینات  HIITو مصرف کافئین را بهعنوان یک مداخلهی مؤثر در
افزایش بایوژنز میتوکندری در افراد دیابتی پیشنهاد داد .هر چند اظهار نظر صریح در این مورد مستلزم انجام تحقیقات بیشتر در این
زمینه است.
واژگان کلیدی :تمرین تناوبی شدید ،کافئین ،دیــابت،

PGC-1α

 -۱گروه فیزیولوژی ورزشی ،موسسه آموزش عالی عالمه قزوینی ،قزوین ،ایران
 -۲گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
 -3مرکز پزشکی ورزشی دکتر جواد ملکی ،تهران ،ایران


نشانی :قزوین ،بلوار شهید سردار سلیمانی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،دانشکدهی علوم اجتماعی ،گروه علوم ورزشی ،کدپستی:
 ،٣٤١٤٨٩٦٨١٨تلفن ،02٨٣٣٩0١7٨2:نمابر ،02٨٣٣7٨00٨٤ :پست الکترونیک sadeghi@soc.ikiu.ac.ir
تاريخ دريافت1399/02/02 :

تاريخ درخواست اصالح1399/04/09 :

تاريخ پذيرش1399/04/25 :
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صادقی و همکاران :تأثير هشت هفته تمرين تناوبی شديد ) (HIITو مصرف کافئين بر ...

دیابت مشاهده شده است [ .]۱0بنابراین ،بهنظر میرسد

مقدمه
دیابــت از شایعترین بیمــاریهای غــددی در جهــان است
که عامل حــدود  4میلیـون مـرگ و میر در سـال قلمداد می
شود [ .]۱عضلهی اسکلتی برای انجام تحرک و سایر
انسولین  70تا 90درصد از بار گلوکز خون را کاهش دهد [.]۲
مشخص شده که مقاومت به انسولین در عضلهی اسکلتی به
سبب مختل شدن متابولیسم اسید چرب در اثر اختالل در
سیگنالینگ انسولین بهوجود میآید [ .]3بنابراین ،کاهش
ظرفیت اکسیداسیون چربی و نیز کاهش متابولیسم میتوکندری
زمینهساز گسترش مقاومت به انسولین ناشی از چربی است
[ .]4اختالل در عملکرد میتوکندری بهعنوان سازوکار مهم
ارتباط بین چاقی با سایر بیماریهای متابولیکی از جمله دیابت
و مقاومت به انسولین شناخته شده است [.]5
یکی از ژنهای کنترلکننده متابولیسم

)peroxisome )PGC-1α

proliferator activated receptor gamma coactivator 1 alphaاست؛ که بهعنوان یکی از تنظیم کنندههای رونویسی در

 1αنقش مهمی در علت مقاومت به انسولین در ماهیچههای
اسکلتی انسان دارد .این ارتباط با این واقعیت تقویت میشود
که در مدلهای حیوانی منتخب مقاوم به انسولین و مبتال به
دیابت PGC-1α ،کاهش مییابد [ .]۱۱در این خصوص ،در
عضالت بیماران مبتال به دیابت و نیز افراد بدون عالمت با
سابقهی خانوادگی دیابت نوع دو ،بهطور میانگین ۲0تا 36
درصد کاهش بیان  mRNA PGC-1αمشاهده شده است [.]۱۲
در پاسخ به برخی از شرایط محیطی ،میتوکندری دچار تغییرات
مورفولوژیکی و عملکردی شدید میشود .برای مثال ،ورزش،
میوژنز و قرار گرفتن در معرض سرما باعث تحریک بایوژنز
میتوکندری در عضالت اسکلتی میشود [ .]۱3به گونهای که
بیان این پروتئین به شدت تحت تأثیر فعالیت ورزشی بوده و با
بیتحرکی کاهش مییابد [ .]۱4برخی محققین نشان دادهاند که
 mRNA PGC-1αو ژنهای مرتبط با آن با حداکثر اکسیژن

مصرفی ( )V̇o2maxارتباط مستقیمی دارد و در این مورد

کاهش  mRNA PGC-1αناشی از عدم تحرک"شبیه به حالت

نقش حسگر متابولیکی عمل میکند و بهدنبال تغییرات در

دیابت" در عضالت این افراد دیده میشود [.]۱5

متابولیسم ،به تغییرات بیان ژن منجر میشود .هرگونه اختالل

بیش از دو دهه مطالعات متعدد ،فواید ورزش و انقباض

در متابولیسم و تعادل بین انرژی دریافتی ،مصرفی و ذخیره

عضالنی را در بهبود حساسیت به انسولین در جوندگان و

موجب بروز اختالالت متابولیکی نظیر سندروم متابولیک،

انسان نشان دادهاند و اشاره شده که ورزش میتواند بر

چاقی و دیابت میشود [ PGC-1α .]6یکی از تنظیمکنندههای

ظرفیتهای متابولیکی عضلهی اسکلتی مانند بیان

اصلی بایوژنز میتوکندری ،متابولیسم اکسایشی و همچنین دفاع

تاثیرداشته باشد و باعث افزایش عملکرد میتوکندری و

آنتیاکسیدانی است .خانواده  PGC-1با فعال کردن عوامل

ظرفیتهای متابولیکی شود [ .]۱6یک مطالعهی آیندهنگر بهطور

رونویسی مثل عوامل تنفسی هستهای  (NRF-1/2) ۲و گیرنده

قاطع نشان داد که یک برنامهی تمرین ورزشی  3ساله با شدت

آلفای وابسته به استروژن ) ،(ERR-αبایوژنز میتوکندری را

متوسط ( ۱50دقیقه پیادهروی سریع در هفته) عالوه بر کاهش

تنظیم میکند که پروتئینهای میتوکندری کدگذاری شده توسط

وزن متوسط ( 7درصد یا  5/6کیلوگرم) بهطور قابلتوجهی

 DNAهستهای را بیان میکنند [ .]7همچنین

PGC-1α

شیوع دیابت نوع دو را کاهش میدهد [ .]۱7با کشف

PGC-1α

PGC-1α

تعدیلکننده تعداد زیادی ژن در مسیرهای متابولیسم از جمله

و تأثیرات شبه ورزشی آن بر متابولیسم عضالت و متعاقبش

گلوکونئوژنز ،گلیکولیز و اکسایش اسیدهای چرب است [.]8

کشف  ( ،PGC-1βیک همولوگ  ،)PGC-1αتوجه چشمگیری

این پروتئین در بافتهای چربی قهوهای ،قلب ،عضلهی

به این موضوع که آیا این کواکتیواتورها نقش مهمی در

اسکلتی ،کلیه ،مغز و همه بافتهای اکسایشی بیان میشود و

حساسیت به انسولین عضالت اسکلتی دارند یا خیر معطوف

تحت تأثیر فعالیت ورزشی ،بیان آن در عضلهی قلبی و اسکلتی

شده است [.]6

افزایش مییابد [.]9

همچنین ،کافئین ( ۱، 3، 7تری متیل گزانتین) بهعنوان یک

ارتباط بین کاهش سطح PGC-1αبا افزایش سطح انسولین

آلکالوئید خوراکی موجود در قهوه با بلورهای سفید و فرمول

ناشتا و نیز افزایش نمایهی تودهی بدنی در افراد مستعد به

شیمیایی ( )C8H10N4Oباعث بلوکه کردن گیرندههای
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بنیانهای آزاد ،پروستاگالندینها ،عوامل التهابی و سایتوکین

عالمه قزوینی و با کد اخالق ( /۱0۱۲ک ا )Code:۱397 /

های پیش التهابی میشود و یکی از سازوکارهای ضدالتهابی

کمیتهی اخالق این دانشگاه است .در این مطالعه اصول و

آن ،توانایی اش در خنثی کردن رادیکالهای آزاد است [.]۱8

کدهای اخالق در پژوهش و مفاد بیانیه هلسینکی و کلیهی

مسیرهای عمدهی تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن حین انجام

موازین اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی طبق قوانین

انواع فعالیتهای ورزشی شامل زنجیرهی انتقال الکترونی،

مصوب کمیتهی اخالق در پژوهشهای پزشکی رعایت شده

مسیرگزانتین و گزانتین اکسیداز و انفجار تنفسی -نوتروفیلی

است .با توجه به شرایط مناسب مدل حیوانی برای مطالعه

است .نتایج مطالعات آزمایشگاهی حاکی است که خاصیت

حاضر 50 ،سر موش صحرایی نر سفید سه ماهه ویستار از

محافظتکنندگی کافئین در غلظتهای میلی موالر در برابر

مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم

پراکسیداسیون لیپیدی مشابه ضداکسایندههای زیستی چون

پزشکی تبریز تهیه و به روش تصادفی به پنج گروه مساوی ۱0

گلوتاتیون و حتی بیشتر از اسیداسکوربیک است [.]۱9

تایی به شرح زیر گروهبندی شدند-۱ :گروه کنترل سالم ()C

همچنین اذعان شده است که محرکهای عصبی مرکزی مانند

-۲گروه کنترل دیابتی (-3 )Dگروه دیابتی  +مکمل ()D+CAF

کافئین احتماالً با افزایش فسفوریالسیون  AMPKو همچنین

-4گروه دیابتی+تمرین ( )D+Tو -5گروه دیابتی  +تمرین +

تجمع  cAMPکه  CREBرا فعال میکند میتوانند در نهایت

مکمل (.)D+T+CAF

منجر به افزایش بیان  PGC-1αشوند [.]۲0

بهمنظور ایجاد حالت سازش با محیط ،جلوگیری از استرس و
PGC-1α

تغییر شرایط فیزیولوژیکی ،آزمودنیها در محیط آزمایشگاهی

اگر چه تاکنون در مورد فعالیتهای بدنی و بیان ژن

و بایوژنز میتوکندری تحقیقات اندکی انجام شده است؛ اما در

ویژه حیوانات با دارا بودن شرایط دمای  ۲0±۲درجهی سانتی

مورد زمان و شدت آنها و این که کدام نوع تمرین میتواند

گراد ،رطوبت نسبی  ،%50±5با کمترین سروصدا و چرخهی

عوامل یادشده را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد اتفاق نظری وجود

روشنایی-تاریکی  ۱۲:۱۲ساعته بهصورت  3تا  5عدد موش در

ندارد .همچنین در مورد تأثیر همزمان مصرف کافئین و

هر قفس از جنس پلی کربنات شفاف باقابلیت اتو کالو قرار

تمرینات تناوبی شدید بر بیان  PGC-1αدر فرآیند بایوژنز

گرفتند .در طی این دوره دوماهه تمامی حیوانات به آب و

میتوکندری تاکنون تحقیقی انجام نشده است لذا این پژوهش

غذای استاندارد حیوانی (پلت تهیهشده از شرکت خوراک

در نظر دارد تا به این سؤال که آیا هشت هفته تمرین تناوبی

سازان اصفهان) که بهصورت دقیق اندازهگیری و ثبتشده بود،

شدید و مصرف کافئین تأثیری بر بیان  PGC-1αو بایوژنز

دسترسی آزاد داشتند .الزم به ذکر است که نگهداری حیوانات

میتوکندری در عضلهی نعلی رتهای مدل دیابتی دارد یا خیر؟

آزمایشگاهی و تمامی اعمال انجام شده روی حیوانات ،مطابق

پاسخ دهد.

دستورالعمل کمیته اخالق کار با حیوانات آزمایشگاهی
مستخرج از دستورالعمل هلسینکی بود.

روشها
حیوانات آزمایشگاهی
پژوهش حاضر از نوع مطالعات حیوانی بالینی -مداخلهای و
بخشی از یک پروژهی تحقیقاتی در قالب یک طرح پسآزمون
دوعاملی است .درضمن ،کلیهی مراحل تیمار موشهای
صحرایی و آزمایشهای تجربی نیز در محل آزمایشگاه مرکز
تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام
گردید .این مقاله برگرفته از پایاننامهی کارشناسی ارشد
مصوب مؤسسه آموزش عالی عالمه قزوینی با توجه به مجوز

روش دیابتی کردن موشها
پس از گذشت دو هفته از شرایط سازگاری موشها با محیط
آزمایشگاه ،برای القای دیابت نوع دو ،طبق روش مطالعات
موجود ،دو هفته مصرف غذای پرچرب ( %45چربی%۲۱ ،
پروتئین و  %34کربوهیدرات) که توسط محققان و با همکاری
شرکت خوراک سازان اصفهان تهیه گردید و سپس تزریق
درون صفاقی ( )IPاسترپتوزوتوسین (شرکت سیگما آلدریچ،
آمریکا) در یک دوز  35میلیگرم در کیلوگرم وزن بدن
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ساعت ناشتایی بهصورت تک وهلهای اعمال شد [ .]۲۱برای

روز بود .همچنین ،برای گروههای  Cو  Dکه در هیچگونه

گروه کنترل سالم و دیابتی (بدون مکمل و بدون تمرین) نیز

برنامهی فعالیتی شرکت نداشتند ،برای ایجاد شرایط کامالً

همان مقدار سرم فیزیولوژیک برای ایجاد شرایط کامالً یکسان

یکسان با گروههای تمرینی 5 ،روز در هفته بهمدت  ۱0تا ۱5

با گروههای دریافتکننده مکمل تزریق شد .یک هفته پس از

دقیقه در هر جلسه برای سازگاری با محیط بر روی نوار گردان

روش دیابتی کردن ،میزان گلوکز نمونه خونی از ورید دمی

بیحرکت قرار داده شدند .قبل از اجرای پروتکل تمرینی،

حیوان جمعآوری و با استفاده از روش آنزیمی گلوکز اکسیداز

آزمون رسیدن به واماندگی برای محاسبهی بیشینه سرعت

بررسی و غلظت گلوکز خون باالتر از  ۲50میلیگرم در دسی

موشها انجام گرفت .بهطوریکه سرعت دویدن با  ۱0متر بر

از

دقیقه شروع شد و تا زمان واماندگی موشها ادامه یافت .در هر

استرپتوزوتوسین وارد تحقیق شدند .بهمنظور کنترل بیشتر ،وزن

دو دقیقه یکبار ،سرعتی معادل با سه متر بر دقیقه به آن اضافه

موشهای صحرایی در مراحل مختلف تحقیق توسط ترازوی

شد .زمان خستگی با عدم توانایی موشها در دویدن روی نوار

دیجیتالی انجام شد (جدول .)۱

گردان باوجود ایجاد شوک الکتریکی مشخص شد .آزمودنی

لیتر

بهعنوان

موشهای

صحرایی

دیابتی

ناشی

های دو گروه تمرینی تحقیق حاضر (دیابتی با تمرین و دیابتی
تیمار با مکمل کافئین

با تمرین و مکمل) برای  5روز در هفته (شنبه ،یکشنبه،

سطح منحنیهای جذب و فراهمی زیستی کافئین براساس

سهشنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه) و بهمدت هشت هفته در

غلظت-زمان )AUC( ۱،در بین انسان و موش مشابه است.

محدودهی ساعت  ۱6-۱8عصر بر روی نوار گردان الکترونیکی

بهگونهای که در مدت زمان تقریباً یک ساعت پس از مصرف

هوشمند حیوانی شرکت کردند .روش تمرین  HIITشامل سه

مقادیر باالی  ۱0میلیگرم ،معموالً  %99از مقادیر مصرفی در

مرحلهی گرم کردن ،بدنهی اصلی تمرین و سرد کردن بود.

طی  45دقیقه جذب شده و این مقادیر نیز در یک اثر وابسته

تمرینات در مرحلهی گرم و سرد کردن بهمدت  5دقیقه با

به دوز است []۲۲؛ بنابراین ،برای ارتقاء سطوح کافئین

سرعت  ۱0متر در دقیقه (برابر با شدت )VO2max %30-40

پالسمایی در طی فعالیت در تحقیق حاضر نیز ،کافئین  60دقیقه

برای موشها در نظر گرفته شد .بدنهی اصلی تمرین نیز برابر با

قبل از انجام پروتکل تمرینی تزریق شد .طریقهی تیمار با

شدت  %85-90سرعت بیشینه در  6تا  ۱۲وهله (هر هفته یک

کافئین بدین شکل بود که پودر کافئین خالص تهیه شده از

نوبت به وهلههای فعالیتی حیوانات اضافه شد) بود .بهعالوه،

شرکت مرک آلمان با شماره مجوز ( )۲5۱835943557۱0۲0از

تناوبهای یکدقیقهای استراحت فعال که شامل دویدنهای

سازمان غذا و دارو 5 ،روز در هفته قبل از پروتکل تمرینی با

ادامهدار روی نوار گردان با سرعت  ۱0متر در دقیقه بود در

توجه به وزن بدن حیوان بهصورت کافئین هیدراته و تزریق

میان وهلههای فعالیتی اعمال شد (جدول  .)۱همچنین ،گروه

درون صفاقی ( )IPصورت گرفت ( ۱4میلیگرم کافئین به ازای

کنترل سالم که در هیچگونه برنامهی فعالیتی شرکت نکرده بود،

هر  ۲00گرم از وزن بدن موش محلول در سالین  0.9گرم

برای ایجاد شرایط کامالً یکسان با سایر گروههای تمرینی5 ،

درصد .)NACL

روز در هفته بهمدت  ۱0تا  ۱5دقیقه در هر جلسه برای
سازگاری با محیط بر روی نوار گردان بیحرکت قرار داده

پروتکل تمرینی ()HIIT
در ابتدا نمونههای تحقیق ،بجز گروههای  Cو  ،Dبهمدت هفت
روز تحت برنامهی آشنایی با نحوهی فعالیت روی نوارگردان
قرار گرفتند .در طی این دوره ،شیب نوارگردان صفر درصد،
2- Area under the curve

شدند .بهمنظور تحریک موشها برای دویدن نیز از محرک
الکتریکی با ولتاژ کم که در قسمت عقبی نوار گردان تعبیهشده،
استفاده شد [.]۲3
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جدول  -1برنامه هشت هفته تمرين تناوبی با شدت باال روی نوارگردان

هفتههای تمرین
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

تعداد تکرارهای دویدن دو دقیقهای

6

7

8

9

۱0

۱۱

۱۲

۱۲

سرعت برگشت به حالت اولیه فعال (متر/دقیقه)

۱0

۱0

۱0

۱0

۱0

۱0

۱0

۱0

شیب نوارگردان (درصد)

0

0

0

0

0

0

0

0

نمونهگیری خونی و آنالیز آزمایشگاهی

 ۲0درجهی زیر صفر نگهداری شد ،سپس محلول هموژن بهدست

تمامی موشهای صحرایی 48 ،ساعت پس از آخرین جلسهی

آمده به نسبت  ۱ :۱با نمونه لودینگ بافر ( mM50تریس -کلرید

تمرینی و پس از  ۱۲تا  ۱4ساعت ناشتایی ،با تزریق داخل صفاقی

هیدروژن ۲ ،درصد سدیم دودسیل سولفات ۱0 ،درصد گلیسرول

کتامین ( )90 mg/kgو زایالزین ( )۱0 mg/kgبه روش بدون درد

و  5در صد بتامرکاپتواتانول و  0.005درصد برموفنول آبی)

توسط متخصصین کارآزموده بیهوش و جراحی شدند و پس از

مخلوط گردید .سپس نمونهها  5دقیقه جوشانده شدند تا

آن بخش اعظم خون (حدود  4-5سیسی) مستقیماً از بطن چپ

پروتئینها کامالً دناتوره شوند .پروتئینها با استفاده از الکتروفورز

قلب جمعآوری شد .نمونههای خون بهمنظور تهیه سرم با دستگاه

ژل  SDS -polyacrylamideجداسازی شده و به غشای نیترو

سانتریفیوژ به مدت  ۱5دقیقه با  3000دور در دقیقه سانتریفیوژ

سلولز منتقل شدند .غشا به مدت  ۱ساعت در  5درصد  BSAدر

شده و سرم آنها جدا شد .سپس سرم حاصل تا زمان آزمایشهای

 Tris - Buffered salineو  0.۱درصد  Tween 20 TBSTمسدود

بیوشیمیایی در فریزر و در دمـای ( )– 80درجهی سانتیگراد

و در آنتیبادی اولیه ( )500 :۱انکوبه شد .انکوباسیون در آنتیبادی

نگهداری شد .میزان گلوکز ناشتا با روش کالری متری آنزیمی با

ثانویه روز بعد بهمدت  ۱ساعت در دمای اتاق در  4درصد TBST

فناوری گلوکزاکسیداز با استفاده از کیت گلوکز (شرکت یاخته

انجام شد .پروتئینها با یک واکنش شیمیایی لومینسانس ) (ECLو

پژوهان سارای-ایران) اندازهگیری شد.

با تجزیه و تحلیل دنسیتومتری با نرمافزار  Image Jاندازهگیری
شدند .آنتیبادیهای اولیه و ثانویه

)،(SANTA CRUZ,sc-32233) beta actin ،CRUZ,sc-47778

وسترن بالت
بعد از قربانی کردن رتها بالفاصله عضلهی نعلی پای چپ آنها
استخراج و در سرم فیزیولوژیک شستشو و جهت انجام
آزمایشهای سلولی مولکولی بالفاصله در تانک ازت فریز شده و
در فریزر منهای  80درجهی سانتی گراد نگهداری شد .برای
استخراج پروتئینهای عضلهی از بافر  RIPAحاوی  0/05میلی
موالر بافر تریس  ۱50موالر کلرید سدیم  0/۱درصد،EGTA ،
یک درصد  SDSبه اضافه  0/۱درصد آنتی پروتئاز کوکتیل
( )ROCHEاستفاده شد .به این نحو که  ۱00میلیگرم بافت در
 500میکرو لیتر بافر حاوی آنتی پروتئاز با یک هموژنایزر دستی
هموژنیزه و نیم ساعت در دمای  4درجهی سانتیگراد گذاشته
شدند و سپس بهمدت  ۱0دقیقه سانتریفوژ شد ،بعد از سانتریفوژ
کردن ،مایع رویی جمعآوری و غلظت پروتئین آن با کیت

PGC-1α (SANTA

(Bio-

) Radدر طول موج  595نانومتر اندازهگیری و در پایان در دمای

(SANTA CRUZ,sc-2004) goat anti- rabbit IgG-HRP Goat
) anti-mouse(SANTA CRUS,SC-2005مورد استفاده قرار

گرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری

ابتدا توزیع توأم و بهنجار توسط آزمون کلموگروف–اسمیرنوف
مورد ارزیابی قرار گرفت .با توجه به تأئید توزیع طبیـعی دادهها
بهمنظور بررسی اثر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از آزمونهای
 tمستقل ،تحلیل واریانس دو راهه و مجذور اتا استفاده شد .تمامی
محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ۲4در سطح
معنیداری  p<0.05انجام شد.

Downloaded from ijdld.tums.ac.ir at 0:40 IRST on Wednesday January 20th 2021

میانگین سرعت نوارگردان (متر/دقیقه)

۲4

۲7

30

33

36

39

44

44

صادقی و همکاران :تأثير هشت هفته تمرين تناوبی شديد ) (HIITو مصرف کافئين بر ...

274

بنابراین توزیع دادههای جمعآوری شده نرمال بوده و منحنی

یافتهها
بر اساس نتایج حاصل از آزمـون کلموگروف اسمیرنوف ،اختالف
معنیداری بین نمونه در دسترس با جامعه مورد نظر مشاهده نشد؛

مربوط به این نمونه طبیعی فرض شد .شاخصهای ارزیابی شده
در رتهای مورد مطالعه در جدول  ۲نشان داده شده است.

گروه
شاخص

کنترل سالم

کنترل دیابتی

دیابت  +تمرین
ورزشی

دیابت +مکمل

دیابت +مکمل+
تمرین ورزشی

وزن اولیه بدن (گرم)

۲99/۱۲±۱5/88

308/85±۲7/6۱

30۱/8±۲7/۱5

۲9۲/۱5±54/30

۲99/۱4±6۲/۲۱

وزن نهایی بدن (گرم)

3۲9/۲5±۲4/04

۲96/۱4±۱8/49

3۱۲/85±39/03

۲79/4۲±83/59

۲83/۲8±۱9/66

80/6±5/۲3

373/9±89/78

۲35/80±48/95

۱4۱/8±50/۱8

۱50/6±۲9/45

گلوکز خون (میکروگرم/دسیلیتر)

*مقادیر بهصورت میانگین  ±انحراف استاندارد بیانشدهاند

نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که القای دیابت توسط

تناوبی با شدت باال و مصرف مکمل کافئین بر گلوکز خون

استرپتوزوتوسین در موشهای صحرایی باعث افزایش معنیدار

وجود نداشت (جدول .)3

گلوگز خون (t=۲4/56؛  )P>0/0۱شد در حالی که میزان

همچنین براساس نتایج حاصل ،تمرین تناوبی با شدت باال

t=4/44( mRNAPGC-1α؛  )P=0/00۲کاهش معنیداری

موجب افزایش معنیدار  mRNAPGC-1αدر موشهای

داشت (جدول .)۲

صحرایی نر دیابتی شد ( )p=0/00۱مصرف مکمل کافئین نیز

در رابطه با گلوکز ،نتایج مطالعهی حاضر حاکی از آن بود که

تاثیر معنیداری بر این شاخص داشت (()p = 0/03شکل .)۱

تمرین تناوبی با شدت باال و مصرف مکمل کافئین موجب

در این خصوص نیز اثر تعاملی یا تقابلی بین تمرین تناوبی با

کاهش معنیدار گلوگز خون در موشهای صحرایی نر دیابتی

شدت باال و مصرف مکمل کافئین بر

شد .با این حال ،اثر تعاملی یا تقابلی معنیداری بین تمرین

موشهای صحرایی نر دیابتی وجود نداشت( .جدول .)3

جدول  -3تحليل واريانس دوراهه شاخصهای مورد مطالعه در گروههای تحقيق

شاخص
گلوکز خون
(میکروگرم/دسیلیتر)
mRNAPGC-1α

(چند برابر گروه کنترل)

P

مجذور اتا

تمرین ورزشی

0/00۱

0/63

مکمل

0/00۲

0/47

تمرین ورزشی×مکمل

0/۱4

0/۱8

تمرین ورزشی

0/00۱

0/49

مکمل

0/03

0/۲۲

تمرین ورزشی×مکمل

0/09

0/۱9

mRNAPGC-1α
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نمودار  -1ميزان  mRNAPGC-1αموشهای صحرايی ديابتی متعاقب دو ماه تمرين تناوبی با شدت باال و مصرف مکمل کافئين
عالمت  Oبیانگرتفاوت معنی دار با گروه کنترل دیابتی است.

C D D+T D+ CAF D+T+CAF
105KDal

PGC-1α

42KDal

ßActin
شکل  -1باند وسترن بالت  PGC-1αو  ßActinدر عضله نعلی

فاکتورهای رونویسی  CREBمیشود که به پروموتر

بحث
از نظر بالینی ،رابطهی بین بیان پایین  PGC-1αو چندین
بیماری متابولیکی از جمله دیابت ،چاقی و بیماریهای عصبی
مشخص شده است .بیماران دیابتی ،عمدتاً سطوح پایین

PGC-

 1αدر عضالت اسکلتی دارند که سطوح پایین آن همچنین با
کاهش بیان ژنهای فسفوریالسیون اکسیداتیو ،کاهش
اکسیداسیون اسیدهای چرب و استفاده از انرژی همراه است
[ .]۲4عالوه بر این PGC-1α ،بیان  mRNA GLUT4و نیز
متابولیسم اکسیداتیو در میتوکندری را افزایش میدهد [.]۲5
فعالسازی خانواده  PGC-1αدر اثر ورزش تا حدودی ناشی از
ترشح هورمونها در پاسخ به تغییر هموستاز انرژی است.
تحریک ورزشی با فعال کردن گیرندههای آدرنرژیک β2توسط
کاتکوآلمینها منجر به افزایش  cAMPو در نتیجه فعالسازی

PGC-1α

متصل شده و بیان  PGC-1αرا افزایش میدهد [.]۲6
در این پژوهش از کافئین بهعنوان مداخله غذایی و از تمرینات
 HIITبهعنوان مداخله فعالیت بدنی استفاده شد که در ادامه به
بررسی اثرات آنها میپردازیم .در رابطه با گلوکز ،نتایج نشان
داد که هشت هفته تمرین تناوبی با شدت باال و مکملسازی
کافئین ،به تنهایی موجب کاهش چشمگیر گلوگز خون
موشهای صحرایی نر مدل دیابتی شد .در این راستا ،تمرین
تناوبی با شدت باال و مکملسازی کافئین بهترتیب موجب
کاهش  36/93درصدی و  6۲درصدی گلوگز خون در
موشهای صحرایی دیابتی شد .اگرچه اغلب مطالعات قبلی
نشان میدهند که تمرینات ورزشی مقاومتی و هوازی موجب
بهبود شاخصهای گالیسمیک در بیماران دیابتی میشود [۲8
 ،]۲7،اما تعداد پژوهشهای انجام شده در مورد تأثیر تمرینات
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مطالعهی حاضر Alvarez ،و همکاران اشاره داشتند که

عمدتاً ایزوفرم آلفا ۱-پروتئین کیناز وابسته به  AMPحلقوی را

تمرینات تناوبی با شدت باال میتواند بهعنوان یک مداخله

بهواسطه سازوکارهای غیروابسته به انسولین فعال میکند و

درمانی مفید در بیماران دیابتی مورد استفاده قرار گیرد [.]۲9

موجب افزایش انتقال گلوکز میشود [ .]36با این حال و

نکته مهم در مورد اثرگذاری تمرینات مختلف ورزشی بر

برخالف نتایج مطالعهی حاضر Beaudoin ،و همکاران گزارش

شاخصهای گالیسمیک ،حجم ،مدت و شدت تمرینها است.

کردند که مصرف کوتاه مدت و حاد کافئین حتی در دوز پائین

مطالعات اخیری که از برنامهی تمرین  HIITدر بیماران دیابتی

موجب افزایش گلوکز خون و تخریب حساسیت انسولین در

استفاده کرده بودند ،اشاره داشتند که شدت فعالیت ورزشی

زنان و مردان سالم میشود [ .]37بهنظر میرسد که مهمترین

ممکن است نقش کلیدی در مدیریت بیماری دیابت داشته

دالیل مغایرت نتایج مطالعه  Beaudoinبا مطالعهی حاضر،

باشد .در این راستا ،برنامههای تمرین  HIITدر مقایسه با

مدت زمان مصرف کافئین و آزمودنیهای مورد استفاده باشد.

HbA1c

همانگونه که یافتههای این پژوهش نشان داد القای دیابت در

برنامههای تمرین تداومی موجب بهبود بزرگتر در

[ ،]30انسولین ناشتا [ .]30، 3۱و گلوکز خون [ .]3۱بیماران

رت های ویستار به کاهش قابلتوجه سطوح بیان  PGC-1αدر

دیابتی شدند .در این خصوص ،سازوکارهای مربوط به تأثیر

عضلهی نعلی منجر شد که با تحقیقات گذشته در این زمینه

تمرینات  HIITبر شاخصهای گالیسمیک بیماران دیابتی به

همسو است .در تحقیقات انجام شده میزان  PGC-1αدر

طور کامل و دقیق مشخص نیست .در درجهی اول ،با توجه به

عضالت بیماران مبتال به دیابت بهطور متوسط  ۲0تا  36درصد

کاهش  36/93درصدی گلوکز خون ناشتا متعاقب هشت هفته

( ،)۱۲و در افراد بدون عالمت با سابقهی خانوادگی دیابت

تمرین تناوبی با شدت باال در مطالعهی حاضر ،بهبود برونده

بهطور متوسط  34درصد کاهش داشت [ .]38ارتباط بین دیابت

گلوکز کبدی ناشی از تمرینات چندان دور از انتظار نیست .از

با اختالل عملکرد میتوکندری عضلهی اسکلتی و عالوه براین،

طرفی ،تمرین  HIITتوانایی بیشتری برای بهکارگیری تارهای

کاهش ژنهای درگیر در فسفوریالسیون اکسیداتیو میتوکندری

عضالنی و تخلیه سریعتر گلیکوژن عضالنی دارد [ ،]3۲لذا

دلیل این یافته است [.]39

ممکن است باعث افزایش بیشتری در حساسیت انسولین

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد اعمال مداخله تمرینات

سلولهای عضالنی پس از تمرین ورزشی شود .اگرچه افزایش

 HIITدر رتهای دیابتی به افزایش قابلتوجه سطوح بیان

حساسیت انسولین حتی حدود  ۲4-48ساعت پس از یک

 PGC-1αدر عضلهی نعلی در گروه رتهای تمرین کرده منجر

جلسه فعالیت ورزشی هم رخ میدهد [ ،]3۲اما بهنظر میرسد

شد که با تحقیقات گذشته در این زمینه همسو است [.]40، 4۱

کارایی تمرین ( HIITبهویژه در یک دوره طوالنی مدت دو الی

نتایج تحقیق حاضر با نتایج  Teradaو همکاران قابل مقایسه

چهار ماه) در افزایش حساسیت انسولین و کاهش گلوکز خون

است .آنها یک دورهی  4هفتهای تمرینات شنا با شدت کم

در بیماران دیابتی باالتر باشد .همچنین ،نتایج مطالعهی حاضر

روی رتهای نر نژاد  Sprague-Dawleyانجام دادند .نتایج آنها

نشان داد که مکملسازی کافئین به تنهایی موجب کاهش 6۲

نشان داد که بیان  mRNA PGC-1در عضلهی اپی تروکالریس

درصدی گلوگز خون در موشهای دیابتی شد .همراستا با

( )epitrochlearisدر مقایسه با گروه کنترل تقریباً  8برابر

نتایج مطالعهی حاضر URZÚA ،و همکاران گزارش کردند که

افزایش یافت [ .]4۲بهطور مشابه در تحقیق ما ،هشت هفته

مکملسازی طوالنی مدت کافئین با دوز باال (93

اعمال مداخله تمرینات  HIITدر رتهای دیابتی به افزایش

میلیگرم/کیلوگرم/روز) موجب کاهش گلوکز خون و بهبود

قابلتوجه سطوح بیان  PGC-1αدر عضلهی نعلی منجر شد.

تحمل گلوکز و تأخیر در بروز دیابت شد [ .]33بهنظر میرسد

افزایش بیان این ژن را ناشی از پاسخ به تغییر نیاز به انرژی که

که کافئین میزان انتقال گلوکز را در غیاب انسولین در عضلهی

منجر به هیپوکسی میشود ،مطرح کردهاند [ .]4۲در تحقیقات

اسکلتی جوندگان افزایش میدهد [ .]34و بیان ژنی ناقل گلوکز

انجامشده مشابه نیز به افزایش  PGC-1αعضلهی اسکلتی در

( )Glut-4را در سلولهای عضالنی کشتشده ارتقا میبخشد

Downloaded from ijdld.tums.ac.ir at 0:40 IRST on Wednesday January 20th 2021

 HIITبر این شاخصها چندان زیاد نیست .همراستا با نتایج

[ .]35همچنین Egawa ،و همکاران اشاره داشتند که کافئین

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

277

دنبال سازگاری به تمرینات ورزشی اشاره شده است.

کافئین در رتهای دیابتی به افزایش قابلتوجه سطوح بیان

همچنین ،گزارششده است  ۲۱هفته تمرین هوازی شنا ،مقادیر

 PGC-1αدر عضلهی نعلی در گروه رتهای دریافت کننده

بیان  PGC-1αرا در عضالت نعلی و دوقلو موشهای با سنین

کافئین منجر شد که با تحقیقات گذشته در این زمینه همسو

مختلف (موشهای  ۲۱ماهه ،موشهای  ۲5ماهه) را افزایش

است [.]۲0، 48

میدهد [ .]45اگر چه تمرینات استقامتی کوتاهمدت با شدت

نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه از این فرضیه پشتیبانی

کم و زیاد هردو باعث افزایش بیان PGC-1αدر عضلهی نعلی

میکنند که بایوژنز میتوکندری از طریق واسطههای دارویی و یا

شده است [ ،]46ولی شدت تمرینات از عوامل مهم و مؤثر در

متابولیکی القاء شده در مسیر  PGC-1αاحتماالً یک مداخله

افزایش بایوژنز میتوکندری است .تمرین شدید از جمله

HIIT

درمانی مؤثر برای بسیاری از اختالالت است [.]49

باعث افزایش بیشتر نسبت  AMP/ADP/ATPمیشود و

کافئین یکی از رایجترین مواد ارگوژنیک است که مشخص

بنابراین با افزایش بیشتر  AMPKهمراه است .بهنظر میرسد

شده میزان سوختوساز بدن را افزایش میدهد .کافئین از

این عامل بتواند باعث افزایش بیش تر  PGC-1αبهعنوان یک

طریق اتصال فسفودیاستراز منجر به افزایش آدنوزین

عامل باال دستی شود [.]47

مونوفسفات حلقوی ( )cAMPمیشود ،افزایش تجمع

در مجموع ،سازگاریهای متابولیکی مفید در عضلهی اسکلتی

نیز  CREBرا فعال میکند و در نهایت منجر به افزایش بیان

در پاسخ به ورزش تا حد زیادی بهدلیل تغییر در اندازه و

 PGC-1میشود و نهایتاً باعث افزایش متابولیسم میشود [.]۲0

محتوای میتوکندری است .افزایش محتوای میتوکندری

محرکهای عصبی مرکزی مانند کافئین باعث افزایش

ماهیچهها با افزایش آنزیمهای اکسید کننده اسید چرب،

فسفوریالسیون ( AMPKپروتئین کیناز  )Aشده و فعال شدن

آنزیمهای چرخهی سیترات و افزایش اجزای زنجیرهی تنفسی

 AMPKباعث رونویسی ژنهای مرتبط با افزایش اکسیداسیون

همراه است که همهی اینها به یک توانایی تقویتشده در

چربی میشود [.]36

تولید  ATPکمک میکند .پروتئینهای میتوکندری بیشتر و

کافئین همچنین با افزایش کلسیم درون سلولی منجر به فعال

محتوای کل میتوکندری ظرفیت سنتز  ATPرا افزایش میدهد،

شدن  CaMKو نهایتاً افزایش فسفوریالسیون  AMPKمیشود

در نتیجه ایجاد یک محیط سلولی مطلوب باعث افزایش

[ ]50که نتیجهی آن افزایش بیشتر میتوکندری و ظرفیت

اکسیداسیون کل چربی بدن و یا افزایش عملکرد ورزشی می

اکسیداتیو در سلولهای عضالنی اسکلتی است [.]48

شود [.]47

طبق بررسیهای ما ،این اولین مطالعهای است که تا کنون در

در مجموع ،بهنظر میرسد که این احتمال وجود دارد که کاهش

مورد اثر تمرینات تناوبی شدید همراه با مکملسازی کافئین بر

سطح انرژی سلولی بهواسطه تمرینات  HIITبهطور چشمگیری

بایوژنز میتوکندری در حیوانات مدل دیابتی انجام شده است و

بیشتر باشد و متعاقبش فعالسازی  AMPK/PGC-1αنیز

تأئید یا رد کامل این نتایج این تحقیق نیازمند مطالعات بیشتر

افزایش بیشتری داشته باشد .زیرا پیش از این نیز گزارش شده

در این زمینه است .از طرفی ،این مطالعه دارای چندین

است که در فعالیت ورزشی تناوبی باشدت باال ،اجرای وهله

محدودیت بود ،از جمله این که امکان بررسی موضوع و تکرار

CP،ATP

مطالعه در مدل تجربی دیگری از دیابت میسر نشد .محدودیت

میگردد .همچنین ،گزارش شده است که اجرای حاد تمرینات

دیگر عدم استفاده از دوزهای مختلف مکمل کافئین در

 HIITفعالیت  AMPKرا افزایش میدهد که منجر به

حیوانات مدل دیابتی و عدم اندازهگیری شاخصهای دیگر بود.

فسفوریالسیون و فعالسازی  PGC-1αمیشود [ .]47در این

مطالعهی حاضر بهعلت محدودیتهای مالی تنها  PGC-1αرا

مطالعه سطوح  AMPKعضلهی نعلی اندازهگیری نشده است

بهعنوان شاخص بایوژنز میتوکندری سنجیده است که مسلماً

های تمرین با شدت باال منجر به کاهش بیشتری در

که یکی از محدودیتهای تحقیق حاضر است.

سنجش شاخصهای دیگر در این زمینه چون

cAMP

ERRα،SIRT1
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چند اظهار نظر صریح در این مورد مستلزم انجام تحقیقات

سایر فاکتورهای باال دستی آن در ارزیابی دقیقتر بایوژنز.و

.بیشتر در این زمینه است

.میتوکندری مؤثرتر است

سپاسگزاری

نتیجهگیری

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد مصوب مؤسسه

 و مکملHIIT  در این تحقیق مداخله تمرینات،در مجموع

ی آموزش عالی عالمه قزوینی با توجه به مجوز مورخ

 و احتماالً افزایشPGC-1α کافئین هر دو به افزایش مقادیر

 کمیتهی اخالق مؤسسهی آموزش عالی عالمه۱397/8/۲3

بایوژنز میتوکندری در رتهای دیابتی منجر شد که در بیماری

) کمیتهیCode: ۱397 /  ک ا/۱0۱۲( قزوینی و با کد اخالق

 به همراه دارد حائز اهمیت است؛PGC-1α دیابت که کاهش

 بدینوسیله از مساعدت و همکاری.اخالق این دانشگاه است

بنابراین با توجه به ویژگی خاص کم بودن زمان اجرای این

صمیمانه مسؤولین مؤسسهی آموزش عالی عالمه قزوینی و

نوع تمرینات در مقایسه با پروتکلهای تمرینی تداومی و

کلیهی عزیزانی که در انجام این پژوهش نویسندگان را یاری

 بر بهبود و تنظیم پروتئینHIIT سازوکار اثر متفاوت تمرینات

 بهویژه از کلینیک یاخته پژوهان سارای برای آنالیز،نمودهاند

های درگیر در بایوژنزمیتوکندری و همچنین تأثیر مثبت مصرف

.نمونهها قدردانی به عمل میآید

 شاید بتوان اجرای این نوع تمرینات و مصرف کافئین،کافئین
 هر.را بهعنوان یک مداخلهی مؤثر در افراد دیابتی پیشنهاد داد
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THE EFFECT OF EIGHT-WEEK HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING (HIIT) AND
CAFFEINE INTAKE ON THE PGC-1Α EXPRESSION IN SOLEUS MUSCLE IN
DIABETIC RATS INDUCED STREPTOZOTOCIN
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ABSTRACT
Background: The relationship between low PGC-1α expression and several metabolic diseases such as
diabetes and obesity has been identified. This study investigates the effect of eight-week high intensity
interval training (HIIT) and caffeine intake on mitochondrial biogenesis in soleus muscle in diabetic rats
induced Streptozotocin.
Methods: In a clinical-interventional animal study, 50 male rats were randomly assigned to 5 equal groups
(control group(C), diabetes group(D), diabetes + caffeine group(D+Caf), diabetes + training group(D+T),
diabetes + training + caffeine group(D+CAF+T)) and subjected to 8 weeks of caffeine supplementation (70
mg / kg of caffeine powder was injected five days each week) and 8 weeks of 5 sessions per week with 6 to
12 times, 2-min intervals with intensity of 85-90% of maximal speed. Blood was collected directly from the
left ventricle to measure blood glucose levels. The soleus muscle of the left leg was extracted and PGC-1α
measured by Western Blot method. Independent t-tests, two-way analysis of variance, and Eta squared (p
<0.05) were used to analyze the data.
Results: The results showed that induction of diabetes significantly increased blood glucose (P <0.01) and
significantly decreased mRNAPGC-1α (P = 0.002). Also, both high-intensity interval training (p = 0.001)
and caffeine supplementation (p = 0.03) significantly increased mRNAPGC-1α.
Conclusion: Based on the results of this study, it is possible to suggest the use of HIIT and caffeine
consumption as an effective intervention in increasing mitochondrial biogenesis in diabetics. However, a
clear statement in this regard requires further research in this area.
Keywords: High Intensity Interval Training (HIIT), Caffeine, Diabetes, PGC-1α
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