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مقاله پژوهشی

اثرتوأم تمرین هوازی و مصرف اتانول بر نیمرخ لیپید و بیان ژن برخی از میوکینهای
عضله دوقلو در موش صحرایی نر

مریم قربانی ،1رزیتا فتحی ،1خدیجه نصیری ،1فرهاد احمدی
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مقدمه :عضلهی اسکلتی بهعنوان یک بافت درونریز در تنظیم فعالیت متابولیکی ،تولید و ترشح هورمونهایی از جمله میوکینها دارای
فعالیت است .هدف مطالعهی حاضر ،بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف اتانول بر مقادیر نیمرخ لیپیدی و گلوکز
پالسما ،محتوای تریگلیسرید و بیان ژن مایونکتین ،آیریزین و لپتین عضله دوقلو موشهای صحرایی نر بود.
روشها :تعداد  23سر موش شش هفتهای با میانگین وزنی 311±11گرم به چهار گروه کنترل ،تمرین هوازی ،اتانول با دوز  4گرم
برکیلوگرم وزن بدن و اتانول به همراه تمرین تقسیم شدند .در پایان دوره ،مقادیر نیمرخ لیپید و گلوکز پالسما به همراه محتوای
تریگلیسرید عضلهی دوقلو و سطوح نسبی بیان ژنهای مایونکتین ،آیریزین و لپتین ارزیابی شدند .دادهها توسط آزمون تحلیل
واریانس دو سویه تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :در بین مقادیر نیمرخ لیپید میزان سطوح تریگلیسرید پالسما در گروههای تمربن هوازی و تمرین هوازی +اتانول در مقایسه
با گروه کنترل کاهش معنیداری داشت ( .)P≥1/10مقادیر تریگلیسرید عضلهی دوقلو در گروههای تمرین هوازی+اتانول
( )P≥1/1111و تمرین هوازی ( )P≥1/11افزایش معنیداری در مقایسه با گروه کنترل نشان داد .نتایج نشان داد که تمرین هوازی
سبب افزایش معنیداری در بیان ژن مایونکتین در گروه تمرین هوازی نسبت به گروه کنترل شد ( ،)P≤1/10اما بیان ژنهای آیریزین و
لپتین در گروههای مختلف تغییرات معنیداری را نشان ندادند.
نتیجهگیری :تمرین هوازی در طی هشت هفته توانسته بود از طریق تغییر در سطوح میوکینها بهویژه مایونکتین سبب بهبود در
محتوای چربی بهخصوص تریگلیسرید پالسما و عضلهی اسکلتی شود و احتماالً بتواند تنظیم کننده متابولیسم بدن باشد.
واژگان کلیدی :اتانول ،تمرین هوازی ،نیمرخ لیپید ،بیان ژن ،میوکین ،عضلهی دوقلو
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مقدمه
اتانول بهعنوان یکی از نوشیدنی شایع و روانگردان است که
بهطور گسترده در جوامع امروزی مورد استفاده قرار میگیرد.
سوء مصرف این نوشیدنی محبوب با بروز بسیاری از
متابولیکی همراه است [ ]1و بهعنوان یکی از عوامل مرگ
زودرس بعد از فشار خون باال و مصرف دخانیات شناخته
میشود [ .]3تخمین زده شده است که سوء مصرف الکل
بهعنوان یکی از عوامل پاتوژنز بیماریهای کبدی است که بیش
از  01درصد از این بیماریها را به خود اختصاص میدهد و
بر اثر آن ساالنه  3/0میلیون نفر در جهان جان خود را از دست
میدهند [ .]2عالوه بر این مصرف مزمن و کوتاه مدت
مشروبات الکلی نیز زیانهای اجتماعی ،اقتصادی و روانی
بسیاری بر سیستم بهداشتی و درمانی جوامع تحمیل میکند.
بسیاری از اثرات زیانبار اتانول بهدلیل محصوالت جانبی
مضری است که طی متابولیسم الکل آزاد میشود .همچنین
الکل توانایی ایجاد اختالل در فعالیتهای متابولیکی مانند
متابولیسم چربی را نیز دارد [ .]4عالوه بر این مصرف افراطی
الکل بر فیزیولوژی و عملکرد بافتهای مختلف از جمله
عضلهی اسکلتی تأثیر میگذارد .مطالعات نشان میدهند که
بروز بیماری عضالت اسکلتی (میوپاتی) ناشی از مصرف الکل
نسبت به بسیاری از بیمارهای عضالنی ارثی سهم بیشتری را به
خود اختصاص میدهد [ ]0و توسط عالئمی مانند کاهش در
تودهی عضالنی و کاهش در قدرت انقباض عضله شناخته
میشود .عضالت اسکلتی با فیبروز و یا رسوب بیش از حد
اجزاء ماتریکس خارج سلولی توانایی ترمیم خود را دارند ،اما
الکل توسط ژنهایی که مسؤول تنظیم فیبروز در عضالت
اسکلتی هستند ،سبب اختالل در این عملکرد عضالت اسکلتی
میشوند [.]0
عضلهی اسکلتی عالوه بر فعالیت متابولیکی ،بهعنوان یک بافت
درونریز نیز شناخته میشود که از طریق ترشح هورمونهایی
به نام میوکینها دارای فعالیت بیولوژیکی هستند .میوکینها در
فرآیندهای مختلف مانند ترمیم بافت ،سیگنالینگ سلولی و

فیزیولوژریکی و در شرایطی مانند ورزش ،تغییرات تغذیهای و
افراط در مصرف الکل ترشح میشوند [ .]7از جمله
میوکینهایی که در عضلهی اسکلتی بیان و در جریان خون
رهاسازی میشوند ،میتوان به آیریزین ،مایونکتین و لپتین
اشاره کرد.
مایونکتین ( )CTRP15عضوی از خانوادهی پروتئینی
 C1q/TNFαو بخش  C1qآن شبیه به آدیپونکتین است و این
بخش بهعنوان نشانهی خانواده پروتئینی فوق شناخته شده
است آیریزین نیز محصول پروتئولیتیک پروتئین

FNDC5

است که یک پروتئین غشایی است .این دو میوکین با وضعیت
سالمتی و متابولیسم گلوکز و اسید چرب آزاد مرتبط هستند
[.]8
لپتین یک آدیپوکین است که از جفت ،غشای جنین ،بافت
چربی و عضلهی اسکلتی رها میشود و در فرآیندهای مختلف
بیولوژیکی مانند کنترل هموستاز انرژی و وزن بدن از طریق
کنترل اشتها و تنظیم میزان متابولیسم در حالت استراحت
شرکت دارد [ .]9از لحاظ نظری ،افزایش یا کاهش ترکیب بدن
میتواند بر نقش بافت چربی و عضله در ترشح این هورمونها
تأثیر بگذارد.
مصرف مزمن اتانول نشان داده شده است که سبب افزایش
سطوح پالسمایی لپتین و تغییر در نیمرخ لیپیدی گردد .بهنظر
میرسد که تغییر در نیمرخ لیپیدی ناشی از تغییر در سطوح
پالسمایی لپتین [ ]11با اثر مستقیم آن بر متابولیسم چربیها
مرتبط باشد .برخی از مطالعات حاکی از آن است که اثر اتانول
بر سطوح لپتین در بافتهای مختلف متغیر است ،بهطوریکه
در یک مطالعه نشان داده شد که سطح لپتین سرم  2و  0ساعت
بعد از تجویز اتانول بهطور معنیداری کاهش یافته بود و در
مخاط معده بدون تغییر و در بافت چربی  2ساعت پس از
مصرف اتانول افزایش معنیداری داشت [ .]11عالوه بر این در
مطالعهای دیگری نشان داده شد که مصرف اتانول در طول ده
روز و شش هفته سطوح مایونکتین را بهطور قابل توجهی
افزایش میدهد ،درحالیکه سطوح آیریزین تغییرات قابل
مالحظهای را نشان نداد [ .]4با این حال ،مطالعات گزارشهای
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بافتهای مختلف ارائه دادهاند.

حاصل از اتانول در باقت عضلهی اسکلتی گزارش نشده است.

مطالعات نقش فعالیت بدنی را بر ارگانهای مختلف بدن مانند

این احتمال وجود دارد که تمرینات هوازی بهعنوان یک

کبد ،مغز ،بافت چربی و قلب مشخص کردهاند و نشان دادهاند

راهکار غیردارویی و بدون عوارض جانبی ،بتواند نقش موثری

که تمرینات ورزشی از بین اندامهای بدن ،عضالت اسکلتی را

در بهبود عوارض ناشی از مصرف الکل در این بافت از طریق

بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد [ .]13ورزش بهعنوان

میوکینها ایفا کنند .بنابراین هدف از مطالعهی حاضر بررسی

یک درمان غیر دارویی عالوه بر اینکه تأثیرات مثبتی بر بهبود

اثر هشت هفته تمرین هوازی توأم با مصرف اتانول بر بیان

اختالالت متابولیکی دارد ،از طریق انقباضات عضالت میتواند

ژنهای مایونکتین ،آیریزین و لپتین در عضلهی دوقلو و نیمرخ

باعث ایجاد ترشح میوکینها شود [ .]12بهنظر میرسد

لیپیدی در موشهای صحرایی نر است.

میوکینهایی که با انقباض عضلهی اسکلتی تنظیم میشوند،
نقش حیاتی بهعنوان رابط بین عضلهی اسکلتی و دیگر بافتها
دارند [ .]14عالوه بر نقش مستقیم عضلهی اسکلتی در
متابولیسم چربی در بدن ،میوکینها بهطور بالقوه میتوانند نقش
پیشگیرانهای در جلوگیری از اختالالت متابولیکی و سایر
بیماریهای ناشی از انباشت چربی داشته باشند [ .]10بهنظر
میرسد که آیریزین و مایونکتین این عمل را از طریق
فعالسازی اکسیداسیون لیپیدها در کبد اعمال میکنند [.]10
آیریزین و مایونکتین بهعنوان دو میوکین مهم ترشح شده در
پاسخ به ورزش ،رژیم غذایی (حاوی گلوکز و اسیدهای
چرب) ،باعث افزایش گلوکز و جذب اسید چرب و
اکسیداسیون آنها در کبد و بافت چربی میشوند [ .]17بیشتر
مطالعات افزایش سطوح مایونکتین و افزایش برداشت
اسیدهای چرب آزاد را با افزایش بیان پروتئینهای
انتقالدهندهی چربی در لیپوسیتها مرتبط دانستهاند [10، 18
.]8،
عالوه بر این ،ورزش حاد و مزمن بهطور مستقل از میوکینها و
لپتین بر ترکیب بدنی ،متابولیسم کربوهیدرات و چربی تأثیر
میگذارد و میتواند نقش بهبود دهندگی قابل مالحظهای در
بسیاری از اختالالت متابولیکی مانند چاقی ،دیابت و کبد چرب
داشته باشد [ .]19-31اگرچه ورزش منظم میتواند نقش بهبود
دهندگی قابل مالحظهای بر سطوح میوکینهای آیریزین و
مایونکتین و یا لپتین در چاقی القا شده توسط رژیم غذایی
پرچرب [ ]10، 33، 32و دیابت القا شده توسط رژیم غذایی
پرچرب [ ]34و استرپتوزتوسین [ ]30داشته باشد ،اما تاکنون

روشها
روش پژوهش حاضر از نوع تجربی و بنیادی بود 23 .سر
موش صحرائی نر نژاد ویستار با میانگین وزنی  311±11گرم و
سن  0-7هفته ،از مرکز انستیتو پاستور آمل تهیه شد .حیوانات
پس از انتقال به محیط حیوان خانه ،در محیطی با دمای  31تا
 33درجهی سلسیوس ،رطوبت  20تا  40درصد و چرخهی
تاریکی-روشنایی  13:13ساعت نگهداری شدند .در طی
دورهی پژوهش حیوانات دسترسی آزاد بهمصرف آب و غذای
مخصوص موش (ساخت شرکت بهپرور -ایران) داشتند.
حیوانات پس از یک هفته آشنایی با محیط نگهداری جدید و
نحوهی فعالیت روی تردمیل بهطور تصادفی به  4گروه کنترل،
تمرین هوازی ،اتانول و تمرین +اتانول تقسیم شدند.
پروتکل تمرینی
هشت هفته تمرین ورزشی با یک دوره آشناسازی یکهفتهای
حیوانات با دویدن بر روی تردمیل آغاز شد .در طی دوره
آشناسازی ،گروههای تمرینی هفتهای سه جلسه با سرعت 11
متر بر دقیقه بهمدت  11دقیقه تمرین داده شدند .پس از دوره
آشناسازی آزمون خستگی بهمنظور تعیین حداکثر سرعت
دویدن اجرا شد .این آزمون به شرح زیر انجام شد :حیوانات
با سرعت  0متر بر دقیقه شروع به راه رفتن روی تردمیل
کردند ،باگذشت هر  2دقیقه 2 ،متر بر دقیقه بهسرعت قبل
اضافه شد تا زمانی که هر یک از حیوانات گروه تمرینی به
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خستگی رسیدند .هنگامیکه حیوانات موفق به حفظ سرعت در

زایالزین ( 2-0میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن) بی هوش شدند

دویدن نبودند زمانی خستگی آغاز و آزمون متوقف شده بود.

و قفسهی سینه شکافته شد و خون از طریق ورید کبدی گرفته

سپس  00درصد حداکثر سرعت محاسبه شد که مطابق با

و بالفاصله بافت عضله دوقلو جمعآوری شد.

فعالیت بدنی با شدت متوسط بود .جلسات تمرینی  0روز در
زمان تمرین  21دقیقه بود و در روزهای بعدی ،مدت تمرین

تریگلسیرید عضلهی دوقلو

به میزان  11دقیقه در روز اضافه گردید تا بهمدت  01دقیقه

مقادیر پالسمایی کلسترول تام ( )TCبه روش

رسید .از روز پنجم حیوانات برای یک ساعت در روز تمرین

 ،)PODکالیمتری (بیونیک ،تهران ،ایران) ،لیپوپروتئین کم

کردند .هر دو هفته یکبار مجدداً آزمون حداکثر سرعت به

چگال ( )LDLبه روش آنزیمی مستقیم ،کالیمتری (بیونیک،

همان روش قبل انجام و  00درصد حداکثر سرعت محاسبه شد

تهران ،ایران) ،لیپوپروتئین پرچگال ( )HDLبه روش آنزیمی

[.]30

مستقیم ،کالریمتری (بیونیک ،تهران ،ایران) و تریگلیسرید

آنزیمی(CHOD-

( )TGبه روش آنزیمی( ،)GPO-PODکالریمتری (بیونیک،
روش مصرف اتانول

تهران ،ایران) اندازهگیری شدند .ضریب تغییرات و حساسیت

اتانول  %90را با آب رقیق کرده و به اتانول %31تبدیل کردیم و

روش اندازهگیری بهترتیب برای  % 2/9 TCو 1/1110

سپس با دوز  4گرم بر کیلوگرم وزن بدن بهصورت روزانه با

میلیگرم در صد میلیلیتر % 3/9 LDL ،و  1/110میلیگرم در

استفاده از گاواژ به موشها خورانده شد .برای آشناسازی

صد میلی لیتر % 1/9 HDL ،و  1/119میلیگرم در صد

موشها با اتانول از دوز  1/0گرم شروع و هر روز 1/0گرم به

میلیلیتر % 2/1 TG ،و  1/1110میلیگرم درصد میلیلیتر بود.

مقدار قبل اضافه شد .روز هشتم به دوز مدنظر یعنی  4گرم به

همچنین مقدار گلوکز خون و تریگلیسرید عضلهی دوقلو نیز

ازای هر کیلوگرم وزن بدن رسید .بعد از رسیدن به دوز  4گرم

اندازهگیری شدند.

بر کیلوگرم با فاصله دو روزه وزن گیری مجدد برای تعیین
مقدار دقیق دوز انجام شد [.]30، 37

استخراج  ،RNAسنتز  cDNAو بیان ژن
بهمنظور استخراج  RNAتوتال از بافت دوقلو موش صحرایی

مالحظات اخالقی

از کیت پارس طوس (ایران) استفاده شد .به میکروتیوبهای

تحقیق حاضر با توجه به اصول راهنمای اخالقی برای مراقبت

 01 ،RNase & DNase Freeمیلیگرم نمونهی هموژنه مورد

و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی ( )IACUCانجام شد .تمام

تحقیق اضافه و در ادامه 701میکرولیتر بافر لیزکننده به نمونه

آزمایشها توسط کمیته اخالق در دانشگاه مازندران (کد اخالق

اضافه گردید سپس نمونهها بهمدت  0دقیقه انکوباسیون

پژوهش حاضر  )IR.UMZ.REC.1397.054مورد تأیید قرار

شد 101.میکرولیتر کلروفرم به مخلوط حاصل اضافه شد و

گرفت.

برای  10ثانیه مخلوط حاصل بهشدت تکان داده شده و بهمدت
 2دقیقه در دمای اتاق انکوبه گردید .مخلوط حاصله بهمدت

استخراج بافت

 13دقیقه در  4درجهی سانتیگراد با سرعت  12111دور در

تمام گروهها  48ساعت پس از مصرف اتانول و آخرین

دقیقه سانتریفوژ شد .پس از سانتریفوژ مخلوط سه فاز تشکیل

جلسهی تمرینی در شرایط کامالً مشابه ناشتایی شبانه با تزریق

شد که فاز مایع باالیی حاوی  RNAبود .این فاز با دقت جدا و

درون صفاقی کتامین ( 21-01میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن) و

با  411میکرولیتر الکل اتانول 71درصد مخلوط و به ستون
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در دقیقه سانتریفوژ شد .مواد زایدی را که پس از عبور از فیلتر

ژنومی با آنزیم ( DNasI, RNase-freeسیناکلون ،ایران) جهت

در میکروتیوب کالکتور زیر ستون جمع شده بود دور انداخته

سنتز  cDNAمورد استفاده قرار گرفتند.

شد .به ستون  711میکرولیتر از بافر شستشو ( )PWاضافه شد.

جهت سنتز  cDNAاز کیت سنتز  cDNAشرکت یکتا تجهیز

سپس بهمدت  1دقیقه با سرعت  12111دور در ثانیه سانتریفوژ

آزما (ایران) استفاده شد .برای این منظور مقدار  1میکروگرم

شد .مجدداً  011میکرولیتر بافر شستشو به ستون برای خلوص

 RNAتوتال با استفاده از آغازگر  Oligo dTطبق دستورالعمل

بیشتر  RNAاستخراجی اضافه می کنیم و بهمدت  1دقیقه با

شرکت سازنده به  cDNAسنتز شد .طراحی آغازگرهای ژن

سرعت 12111دور در ثانیه سانتریفوژ شد .در نهایت 21

مرجع بتا-اکتین و آیریزین با نرم افزار

میکرولیتر آب تیمار شده با  DEPCبه ستون سیلیکا اضافه

نسخهی  0براساس اطالعات ژن بتا-اکتین و آیریزین در بانک

گردید و بهمدت  2دقیقه در محیط نگه داشته شد و سپس

ژنی  NCBIانجام شد .برای تکثیر اختصاصی ژنهای لپتین و

ستون بهمدت  3دقیقه با حداکثر سرعت سانتریفیوژ گردید تا

مایونکتین از آغازگرهای اختصاصی گزارش شده در مطالعه

 RNAجدا شد و به میکروتیوپ  1/0میلیلیتری منتقل شد.

 Gomartو همکاران ( )3114و  Suidasariو همکاران (،)3117

کیفیت و کمیت  RNAاستخراجشده با روش الکتروفورز روی

به ترتیب استفاده شد [ .]39،38مشخصات آغازگرهای مورد

ژل آگارز و  UVاسپکتروفتومتری مورد ارزیابی قرار گرفت.

استفاده در این پژوهش در جدول  1نشان داده شده است.

Primer premier

جدول -9مشخصات آغازگرهای مورد استفاده در فرآيند Real Time PCR

کد دسترسی ژن

توالی آغازگر

نام ژن

طول محصول (جفت باز)
141

NM_001270981.1

´F 5´-GCCAACTCGGCAGTGGTCAG-3
´R 5´-CCAGAGAGCGCAGGATCGG-3

آیریزین

138

NM_013076.3

´F 5´-CCTGTGGCTTTGGTCCTATC-3
´R 5´-ATACCGACTGCGTGTGTGAA-3

114

XM_003754550.4

´F 5´-TGTTGTTGAAAGGTGCGGTA-3
´R 5´-TCTCAAGCTCCTGGGTGACT-3

مایونکتین

119

NM_031144.3

´F 5´-GTGTGACGTTGACATCCGTAAAGAC-3
´R 5´-TGCTAGGAGCCAGGGCAGTAAT-3

بتا-اکتین

لپتین

بعد از انجام واکنشهای مربوط به  PCRمعمولی و بهدست

برگشت ( 11پیکومول) و  8/3میکرولیتر آب عاری از

آوردن شرایط و دمای اتصال مطلوب برای ژنها PCR ،در

ریبونوکلئاز بود .برنامهی دمایی مورد استفاده در

زمان واقعی به کیت سایبرگرین با استفاده از دستگاه

Real time

Rotor

 PCRشامل یک سیکل دمایی  90درجهی سانتیگراد بهمدت

Real time PCR

12دقیقه 41 ،سیکل دمایی ( 90درجهی سانتیگراد جهت

در حجم نهایی  31میکرولیتر و هر واکنش بهصورت

واسرشته شدن بهمدت 21ثانیه 03 -درجهی سانتیگراد جهت

 Duplicateصورت پذیرفت .مخلوط واکنش شامل 2

اتصال آغازگرهای آیریزین 01،درجهی سانتیگراد جهت اتصال

8

آغازگرهای ژن لپتین -مایونکتین 08 ،درجهی سانتیگراد جهت

Ampliqon,

اتصال آغازگرهای ژن بتا-اکتین بهمدت  41ثانیه 73 -درجهی

 1/4 ،)Denmarkمیکرولیتر از هر یک از آغازگرهای رفت و

سانتیگراد جهت بسط بهمدت 21ثانیه) بود .نمودار ذوب برای

 gene Corbett 6000انجام شد .واکنشهای

میکرولیتر

cDNA

(01

نانوگرم

در

میکرولیتر)،

میکرولیتر( RealQ Plus 2x Master Mix Green
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و تحلیل دادهها از نرم افزار گرافپد پریسم نسخه 0/17

بررسی درستی دادهها رسم شد .میزان بیان ژنهای موردنظر نیز
با روش  3-∆∆CTاندازهگیری شد.

استفاده شد .سطح معنیداری  P≥1/10در نظر گرفته شد.

تحلیل آماری دادهها
با توجه به تعداد نمونهها ،از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

اثر تمرین هوازی ،مصرف اتانول و اثر تعاملی آنها بر

( )KSبرای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شد .برای

متغیرهای تحقیق (نیمرخ لیپید ،گلوکز پالسما و تریگلیسرید

تعیین برابری واریانسها از آزمون لون و برای بررسی تغییرات

بافت) با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه مورد تجزیه

گروهی از آزمون آنالیز واریانس دو سویه و از آزمون توکی

و تحلیل قرار گرفتند و نتایج آن در جدول  3آورده شده است.

بهمنظور بررسی تغییرات بین گروهی استفاده شد .جهت تجزیه

جدول -1نتايج آزمون آناليز واريانس دوطرفه اثر تمرين هوازی توأم با مصرف اتانول بر نيمرخ ليپيد ،گلوکز پالسما و تریگليسريد
عضلهی دوقلو درگروههای مورد مطالعه
متغیر (میلیگرم

اثر

اثر

اثر

تمرین

اتانول

تعاملی

P=1/20

P=1/93

P=1/14

P=1/2

P=1/9

P=1/07

P=1/72
P=1/99
P=1/00

کنترل

تمرین هوازی

اتانول

تمرین +اتانول

80±2/84

81/0±3/80

77/0±2/01

88/0±2/71

تریگلیسرید پالسما

49/10±7/70

*

32/0±1/0

42/0±4/08

34±2/09

کلسترول تام

00/82±1/82

01/00±1/87

02/10±3/38

01±4/73

P=1/17

HDL

30/0±1/99

31/22±1/70

34/22±1/20

31/10±3/12

P=1/117

P=1/41

LDL

31/40±1/28

32/22±1/20

P=1/124

P=1/7

تریگلیسرید بافت

21/82±1/7

بر دسیلیتر)

گلوکز

31/12±1/43
$$$$

**$$$$

28/10±1/94

42/09±1/03

* **

مقادیر به صورت میانگین±خطای استاندارد میانگین ارائه شده است، .

و

****

*

30±3/41
04/0±2/41

****

=1/112

P

P=1/1111

P=1/1111

P=1/1110

تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه کنترل به ترتیب ()p≤1/11(،)p≤1/10

و ( $$$$ .)p≤1/1111تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه تمرین +اتانول (.)p≤1/1111

با توجه به نتایج آزمون تعقیبی توکی مشخص شد که میزان

هوازی برای متغیر تریگلیسرید HDL ،و  LDLمعنیدار بود و

سطوح تریگلیسرید پالسما در گروههای تمرین هوازی و

اثر تعاملی فقط برای متغیر گلوکز معنیدار بود (جدول.)3

تمرین  +اتانول در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنیداری

همچنین نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که میزان

یافته بود ( .)P≥1/10تغییرات مشاهده شده در میزان کلسترول

تریگلیسرید عضلهی دوقلو در گروههای تمرین هوازی+اتانول

تام نشان داد ،علیرغم کاهش میزان کلسترول در گروههای

( )P≥1/1111و تمرین هوازی ( )P≥1/11افزایش معنیداری

تمرین هوازی و تمرین +اتانول نسبت به گروه کنترل ،این

نسبت به گروه کنترل نشان دادند (جدول .)3همچنین میزان

تغییرات از لحاظ آماری معنیدار نبود.

تریگلیسرید بافت دوقلو در گروه تمرین هوازی و اتانول

نتایج همچنین نشان داد که اتانول تأثیر معنیداری بر میزان این

کاهش معنیداری نسبت به گروه تمرین +اتانول نشان دادند

فاکتور در گروه اتانول در مقایسه با گروه کنترل نداشت .طبق

(( )P≥1/1111جدول .)3هر یک از اثرهای تمرین و اتانول

یافتهها ،تفاوت معنیداری در میزان سطوح  LDL ،HDLو

برای متغیر فوق معنیدار بودند .همچنین اثر تعاملی برای متغیر

گلوکز پالسما در بین گروههای مورد مطالعه مشخص نشد.

فوق نیز معنیدار بود.

طبق نتایج آنالیز واریانس دوسویه (جدول  ،)3اثر تمرین
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نتایج محصوالت حاصل از  PCR Real Timeبا استفاده از

مایونکتین در عضلهی دوقلو موش صحرایی و وجود تک باند

الکتروفورز روی ژل آگارز نشان دادند که ژنهای آیریزین،

در محدودهی  119جفت باز برای ژن بتا-اکتین (ژن مرجع) در

لپتین ،مایونکتین و بتا-اکتین در عضلهی دوقلو موش صحرایی

همهی نمونهها ،بیانگر صحت انجام آزمایش و تکثیر قطعه

تکثیر شده است .مشاهدهی تک باند در محدودهی 138 ،141

مورد نظر بود (شکل .)1

شکل  -9محصوالت واکنش زنجيرهای پليمراز ژنهای آيريزين ،لپتين ،مايونکتين و بتا-اکتين روی ژل آگارز يک درصد

نتایج تحلیل آزمون واریانس دو سویه بیان ژن مایونکتین در

تغییرات مشاهده شدده در بیدان نسدبی ژن آیریدزین بدا تمدرین

عضلهی دوقلو موش صحرایی نشان داد که تمرین هوازی اثر

( ،)P=1/100مصرف اتانول ( )P=1/17و تداخل اثدر دو عامدل

افزایشی معنیداری در بیان ژن مذکور داشته است (.)P=1/110

( ،)P=1/100از لحاظ آماری معنیدار نبود .نتایج آزمدون تعیبدی

همچنین نتایج عدم تأثیر معنیدار مصرف اتانول ( )P=1/019و

توکی نشان داد که هرچند هشت هفته تمرین هوازی منجدر بده

تداخل اثر دو عامل ( )P =1/18را در بیان ژن مذکور نشان

افزایش بیان ژن آیریزین در گروههای تمرین ،تمرین +اتانول و

دادند .نتایج آزمون تعیبی توکی نشان داد که هشت هفته تمرین

اتانول نسبت به گروه کنترل شدده اسدت ،امدا از لحداظ آمداری

هوازی بیان ژن مایونکتین را بهطور معنیداری در گروه تمرین

معنیدار نبوده است (شکل .)3تغییرات مشداهده شدده در بیدان

هوازی نسبت به گروه کنترل افزایش داد ( )P≤1/10و مصرف

نسبی ژن لپتین بدا تمدرین هدوازی ( ،)P=1/41مصدرف اتدانول

اتانول در این مدت نیز تأثیر معنیداری در بیان ژن مایونکتین

( )P=1/42و تداخل اثر دو عامدل ( ،)P=1/97از لحداظ آمداری

در گروه اتانول نسبت به گروه کنترل نداشت .همچنین بیان ژن

معنیدار نبود .نتایج آزمون تعیبی توکی نشان داد که هشت هفته

مایونکتین در گروه موشهایی با مصرف اتانول و تمرین

تمرین هوازی و مصرف اتانول هر چند منجر به کاهش بیان ژن

هوازی نیز تأثیر معنیداری نسبت به گروه کنترل نداشت

لپتین در گروههای تمدرین هدوازی ،تمدرین +اتدانول و اتدانول

(شکل.)3

نسبت به گروه کنترل گردیده است ،اما از لحاظ آماری معنیدار
نبوده است (( )P≥1/10شکل.)3
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شکل  -1نسبت تغيرات چند برابری ژنهای مايونکتين ،آيريرين و لپتين در گروههای مختلف در مقايسه با گروه کنترل.
*تفاوت معنیدار در مقایسه با گروه کنترل

بحث و نتیجهگیری
نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که تمرین هوازی بهطور
معنیداری موجب افزایش معنیدار بیان ژن مایونکتین در

مقایسه با گروه کنترل گردید .علیرغم اینکه تمرین هوازی و
تمرین هوازی+اتانول به ترتیب سبب افزایش بیان ژن آیریزین
و کاهش بیان لپتین شد ،اما این تغییرات معنیدار نبودند .در
مطالعهای که توسط  Hagoodدر سال (  )3118انجام شد نشان
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توانست سطوح مایونکتین عضلهی اسکلتی را بطور قابل

شود و نتایج نشان داد که عملکرد تمرینات مقاومتی و استقامتی

توجهی افزایش دهد ،درحالیکه سطوح آیریزین تغییر قابل

در این زمینه مشابه است [ Boström .]21و همکاران ()3113

مالحظهای نداشت [ .]4این یافته ممکن است ناشی از ظرفیت

نیز گزارش کردند که بیان /FNDC5آیریزین در مدل حیوانی و

بازسازی گسترده عضالت اسکلتی باشد .عالوه بر این ،آیریزین

افراد مبتال به چاقی توسط ژن  PGC1-αو فعالیت بدنی افزایش

و مایونکتین بسیاری از اثرات خود را در بافتهایی غیر از

مییابد و نشان دادند که افزایش سطح آیریزین منجر به بهبود

عضلهی اسکلتی ،مانند بافت کبدی و چربی اعمال میکند [.]4

چاقی و هموستاز گلوکز میشود [.]21

اگرچه مطالعات مربوط به اثر توأم ورزش و اتانول بر بیان این

عالوه بر این  Abdiو همکاران ( )3118گزارش کردند که

فاکتورها اندک است ،اما مطالعات گستردهای در رابطه با نقش

فعالیتهای ورزشی از طریق افزایش سطوح آیریزین نقش

ورزش بر بیان این فاکتورها در اختالالت متابولیکی بهخوبی

مهمددی در بهبود اخددتالالت متددابولیکی دارد .فعالیدتهدای

مورد بررسی قرار گرفته است .در مطالعهای که  Petersonو

ورزشدی باعث تغییر محتوای بافت چربی سفید به بافت

همکاران در سال ( )3114در رابطه با تأثیر فعالیت ورزشی بر

چربدی قهدوهای شده و از این طریق باعث بهبود متابولیسدم

بیان ژن مایونکتین و آیریزین عضلهی دیافراگم موشهای

آنها مددیشددود [ .]30عالوه بر این سددطح آیریددزین بددا

صحرایی مبتال به چاقی و دیابت نوع دو انجام دادند ،نشان داده

بسددیاری از شدداخصهددای هموسددتاز گلددوکز از جملدده

شد که  9هفته فعالیت ورزشی استقامتی در این حیوانات بیان

مقاومت به انسولین ارتباط دارد و نشان داده شده کده

ژن مایونکتین را کاهش و تأثیری بر بیان ژن آیریزین ندارد .آنها

مددیتوانددد با تمرین مقاومتی افزایش یابد [.]30

این عدم معنیداری را به مقاومت به لپتین در این حیوانات

در کل با توجه به نتایج این محققین این اتفاق نظر وجود دارد

نسبت دادند [.]8

که ورزش از طریق افزایش سطوح مایونکتین و آیریزین

 Vosadiو همکاران در سال  3110نیز نشان دادند که مقادیر

توانسته سبب بهبود متابولیسم لیپیدها و گلوکز گردد و مانع از

بیان ژن مایونکتین پس از چهار هفته فعالیت بدنی استقامتی ،در

توسعه اختالالت متابولیکی مانند دیابت و چاقی شود .بنابراین

گروه تمرین نسبت به گروه کنترل افزایش معنیداری داشت.

به نظر میرسد در مطالعهی حاضر تمرین هوازی توانسته از

آنها در مطالعهی خود تغییرات مقاومت به انسولین را عاملی

طریق افزایش سطوح مایونکتین سبب بهبود سطوح

موثر در افزایش بیان مایونکتین ،تحت تأثیر فعالیت ورزشی

تریگلیسرید و پالسما گردد.

استقامتی گزارش کردند که افزایش این میوکین با کاهش

نتایج حاصل از این مطالعه همچنین نشان داد که مصرف اتانول

مقاومت انسولین همراه است و احتماالً از این طریق سبب

سبب کاهش بیان لپتین در عضلهی دوقلو نسبت به گروه کنترل

بهبود متابولیسم چربیها میگردد [ .]38برخی از محققین بر

شد .این نتایج با نتایج حاصل از  Röjdmarkو همکاران در

این معتقدند که مایونکتین عملکردی مشابه انسولین بر

سال ( )3111که نشان دادند مصرف مقادیر متوسط اتانول

متابولیسم لیپیدها و گلوکز اعمال میکند .افرایش سطوح

توسط افراد عادی تأثیر مهاری در سنتز و ترشح لپتین در سرم

AMPK

دارد ،موافق است .آنها نتیجهگیری کردند که اتانول با اثر

سبب افزایش جایگیری ناقلهای گلوکز در غشا پالسمایی شده

مستقیم بر سلولهای بافت چربی سبب کاهش سنتز و یا

و از این طریق به کاهش سطوح پالسمایی گلوکز کمک

رهاسازی لپتین میشود [ .]23عالوه بر این در مطالعه دیگری

میکنند [.]39

نشان داده شد که افزایش لپتین بافت چربی و کاهش سطح

 Hosseinzadehو همکاران ( )3118گزارش کردند که تمرینات

لپتین سرم پس از مصرف اتانول ممکن است بهعلت سرکوب

ورزشی مقاومتی و استقامتی با شدت متوسط میتواند باعث

رهاسازی لپتین از بافت چربی به گردش خون سیستمیک باشد

مایونکتین در پی تمرین هوازی از طریق فسفریالسیون
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فتحی و همکاران :اثرتوأم تمرين هوازی و مصرف اتانول بر نيمرخ ليپيد و...

دوزهای باال و پایین اتانول سبب مهار سنتز و رهاسازی لپتین

نتیجهگیری منطقی بهنظر میرسد که محتوی تریگلیسرید

در بافت چربی میگردد .بهنظر میرسد که اتانول در مطالعهی

بافت عضلهی اسکلتی افزایش یابد .عالوه بر این بهنظر میرسد

ما نیز توانسته است از طریق مهار سنتز لپتین سبب کاهش

افزایش محتوی تریگلسیرید عضلهی دوقلو ناشی از افزایش

محتوی بافتی آن در عضلهی دوقلو گردد ،اگرچه این تغییرات

انسولین در گردش در پی ورزش باشد [.]28

به لحاظ آماری معنیدار نبوده است.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در پاسخ به تمرین هوازی

نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که سطوح لپتین در گروه

میزان سطوح تریگلیسرید پالسما نیز در گروههای تمرین

تمرین هواری+اتانول توانسته در مقایسه با گروه کنترل کاهش

هوازی و تمرین+اتانول به ترتیب کاهش معنیداری یافته

یابد هرچند که این تغییرات به لحاظ آماری معنیدار نبوده

بودند .تمرین هوازی توانایی بدن در استفاده از چربی را

است .در توافق با یافتههای ما حسینی کاخک و همکاران نشان

بهعنوان سوبسترا اضافه میکند و اکسیداسیون کل چربی را در

دادند که تمایل به کاهش غلظت لپتین در بافت عضله و چربی

طی ورزش افزایش میدهد .عالوه بر این ،همبستگی باالیی بین

در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل وجود داشت [.]22

محتوای چربی درون عضله و مقاومت به انسولین وجود دارد.

مطالعات گذشته همچنین بر این نکته اتفاق نظر دارند که انرژی

اثراتی روی بافت چربی در هنگام ورزش بهوجود میآید و این

صرف شده در طول تمرین و وضعیت سیری یا گرسنگی

اثرات با فعال شدن آنزیمهای خاصی در مسیر اکسیداتیو،

آزمودنیها نقش مهمی در بیان ژن لپتین دارد [ .]24عالوه بر

پشتیبانی میشود .تمرین هوازی باعث فعال شدن لیپوپروتئین

این برخی از مطالعات نیز نشان دادهاند که بیان ژن و غلظت

لیپاز میشود و افزایش فعالیت لیپوپروتئین لیپاز ممکن است

لپتین در اثر تمرین کاهش مییابد که عمدتاً علت آن را کاهش

نقش مهمی در کاهش مقاومت به انسولین در هنگام ورزش

بافت چربی در اثر تمرین بیان کردهاند [ Ceddia .]20، 20و

داشته باشد [ .]41در مطالعه دیگری که توسط Kolpو همکاران

همکاران ( )3111گزارش کردند که لپتین اثرات متابولیک خود

( )3112انجام شد ،رابطهی  Jشکل بین مصرف اتانول و تری

را بهطور مستقیم بر روی بافتهای محیطی از جمله عضلهی

گلیسیرید پالسما شرح داده شده است .بدین صورت که با

اسکلتی اعمال میکند [.]27

مصرف باالی اتانول میزان تری گلیسرید پالسما افزایش

لپتین بهعنوان یک هورمون پپتیدی محصول ژن  obاست که

مییابد با این حال ،مصرف مقادیر سبک تا متوسط اتاتول

عمدتاً توسط بافت چربی سنتز و رهاسازی میشود .مطالعات

ممکن است با کاهش تریگلیسیرید پالسما همراه باشد ،این

نشان دادهاند که افزایش لپتین در بافت عضلهی اسکلتی سبب

نتایج متفاوت احتماالً با توجه به نوع مشروبات الکلی مصرفی،

کاهش ذخایر تریگلسرید عضله ،کاهش ورود تریگلسرید به

پلیمورفیسم های ژنتیکی و عوامل سبک زندگی تعیین میشود

بافت عضله و افزایش ظرفیت اکسیداسیون اسیدهای چرب در

[ .]41در همین راستا مطالعهی  Whitfieldو همکاران ()3112

این بافت میگردد [ .]28در پی این عوامل افزایش چشمگیر

روابط بین میزان دوز و پاسخ مصرف مشروبات الکلی را نشان

حساسیت به انسولین رخ میدهد .همچنین لپتین از طریق

داد؛ آنها گزارش کردند که تغییر در رفتار نوشیدن با تغییر در

عضلهی اسکلتی نقش مؤثری بر هموستاز انرژی ،تنظیم وزن و

بسیاری از نشانگرهای بیوشیمیایی و فرآیندهای متابولیکی

محتوای چربی بازی میکند [ .]29عالوه براین نشان داده شده

همراه است .ممکن است مسیرهای مشترکی برای چند مورد از

است که اسیدهای چرب آزاد پالسما توسط سلولهای

تغییرات مشاهده شده از الکل وجود داشته باشد ،اما تفاوت در

عضالنی اسکلتی گرفته شده و بهعنوان تریگلیسرید در این

پاسخ به دوز الکل نشان میدهد که یک مسیر واحد برای همه

سلولها ذخیره و سپس بازیابی و اکسید میشود.

آنها وجود ندارد .نشان داده شد که با افزایش مصرف الکل
برای یک تا دو نوشیدنی در روز ( 31-11گرم در روز)
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دستههای معادل چهار یا بیشتر نوشیدنی در روز افزایش در

عضلهی اسکلتی بهوجود میآید سبب بهبود متابولیسم

میزان تریگلیسیرید وجود داشت [.]43

کربوهیدرات و چربی و در نتیجه مانع از توسعه اختالالت

همچنین براساس نتایج بهدست آمده میانگین کلسترول در

متابولیکی میگردد .همانطور که در پژوهش حاضر مشاهده

گروههای تمرین و تمرین +اتانول کاهش یافت ،که در مقایسه

شد ،تمرینات منظم هوازی در طی هشت هفته توانسته بود از

با گروه کنترل معنیدار نبود .برخی تحقیقات نشان میدهند که

طریق تغییر در سطوح بیان میوکینها بهویژه مایونکتین سبب

برنامهی تمرین دو بار در هفته بهمدت  13هفته آمادگی هوازی

تغییر در محتوای چربی بهخصوص تریگلیسرید پالسما و

را بهبود میبخشد ،در حالی که در بهبود پارامترهای چربی در

عضلهی اسکلتی شود و احتماالً بتواند تنظیم کننده متابولیسم

افراد چاق و نرمال موثر نبوده است و بدین منظور نیاز به

بدن باشد .شاید دوز باالتر مصرف اتانول و شدت باالتر تمرین

مداخالت رژیم غذایی است و ااین احتمال نیز وجود دارد که

بتواند تأثیرات بیشتری را بر بیان ژنهای لپتین و آیریزین،

با افزایش شدت تمرین ،طوالنیتر شدن دورهی تمرین بتوان

نیمرخ لیپید و گلوکز پالسما داشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد

آن را بهبود داد [ .]41مطالعات نشان دادند که ارتباط معکوسی

میشود که در تحقیقات آینده از دورههای تمرینی با مدت و

بین سطوح آیریزین با کلسترول تام و تریگلیسیرید پالسما

شدت بیشتر و همچنین دوزهای متفاوت اتانول استفاده شود.

وجود دارد .آیرزین متابولیسم انرژی سلولی را با جدا کردن
زنجیره تنفسی میتوکندری بهبود میبخشد و منجر به افزایش
مصرف انرژی با استفاده از لیپید میشود [.]42
بهطور کلی مطالعات نشان دادهاند که تمرینات بدنی حاد و
شدید بر ترکیب بدنی ،متابولیسم کربوهیدرات و چربی و

سپاسگزاری
مطالعهی حاضر حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی
ورزشی مصوب دانشگاه مازندران بود.

تمرینات منظم هوازی در اثر سازوکارهایی که به احتمال زیاد
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ABSTRACT
Background: Skeletal muscle as an endocrine tissue is involved in the regulation of metabolic activity,
production and secretion of hormones including myokines. The aim of the present study was to investigate
the effect of eight weeks of aerobic training combined with ethanol consumption on plasma lipid profile and
glucose levels, triglyceride content and mayonectin, irisin and leptin gene expression in the gastrocnemius
muscle in male rats.
Methods: A number of 32 rats with a weighing average of 200 ± 10 g were divided into four groups control,
aerobic training, ethanol with dose of 4 g/kgbw, and ethanol +aerobic training. At the end of the period,
values of lipid profile and plasma glucose, the amount of triglyceride of the gastrocnemius muscle and the
relative levels of mayonectin, irisin and leptin gene expression were evaluated. Data were analyzed using
two-way ANOVA.
Results: The plasma triglyceride levels in the aerobic training and ethanol+aerobic training groups were
significantly decreased compared to the control group (P≤0.05). The gastrocnemius muscle triglyceride
values were significantly increased in the ethanol +aerobic training (P≤0.0001) and aerobic training groups
(P≤0.01) compared to the control group. The results showed that aerobic training significantly increased
myonectin gene expression in aerobic training group (P≤0.05), but the expression of irisin and leptin genes
did not change significantly in different groups.
Conclusion: Aerobic training during the eight-week was able to improve lipid content, especially plasma
triglyceride and skeletal muscle triglyceride, and possibly regulate body metabolism by altering the levels of
myokines, especially myonectin.
Keywords: Ethanol, Aerobic training, Lipid profile, Gene expression, Myokine, Gastrocnemius muscle
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