مقـاله پژوهشی
سالمت جامعه
دوره چهاردهم ،شماره  ،3پاییز 1399
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خالصه
مقدمه :پیری با اختالل در عملکرد بیولوژیکی همراه است و باعث بروز بیماریهایی از جمله دیابت ،افزایش فشارخون و نارسایی

قلبی و عروقی میشود .تمرین هوازی منظم و عصاره چای سبز با داشتن خواص آنتیاکسیدانی میتوانند عوارض پیری را کاهش
دهند .هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره چای سبز بر میزان پروتئینهای  Baxو  Bcl-2بافت
قلب موشهای صحرایی نر سالخورده بود.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی 32 ،سر موش صحرایی نر به صورت تصادفی در چهار گروه  8تایی شامل گروه کنترل ،گروه
تمرین ،گروه مکمل و گروه تمرین  +مکمل قرار گرفتند .گروههای تمرینی  12هفته ( 5روز در هفته) فعالیت هوازی با شدت  60تا
 75درصد اوج اکسیژن مصرفی انجام دادند ،در همین مدت گروههای دریافتکننده مکمل ،مکمل عصاره چای سبز دریافت کردند.
برای اندازهگیری بیان  Baxو  Bcl-2از روش ایمنوهیستوشیمی استفاده شد .دادهها توسط آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی
 Tukeyآنالیز شدند.
یافتهها :بیان  Baxبه صورت معنیداری در گروههای تمرین ( ،)p=0/031مکمل ( )p=0/002و تمرین +مکمل ( )p=0/000نسبت
به گروه کنترل کاهش داشت .همچنین ،بیان  Bcl-2به صورت معنیداری در گروه تمرین +مکمل نسبت به گروه کنترل افزایش
نشان داد (.)p=0/036
نتیجهگیری :بر اساس نتایج مطالعه حاضر میتوان گفت ترکیب  12هفته تمرین هوازی با مصرف مکمل عصاره چای سبز نسبت
به تمرین هوازی و مصرف مکمل چای سبز به تنهایی میتواند بیان  Baxو نسبت  Baxبه  Bcl-2در بافت قلب رتهای نر سالخورده
را کاهش دهد.
واژههای کلیدی :سالمندی ،موش صحرایی ،تمرین هوازی ،چای سبز ،بافت قلبBcl-2 ،Bax ،

-1دانشجوی دکتری ،گروه تربیتبدنی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی ، benaser647@gmail.com :تلفن09123271873 :
-3استادیار ،گروه تربیتبدنی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.

محدثه رجبی هزاوه و همکاران

تأثیر تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر  Baxو Bcl-2

می توان گفت که فعالیت بدنی منجر به کاهش آپوپتوز و پیری

مقدمه

سلولی میشود.

با توجه به پیشرفت علم پزشکی در جهان امروزی و افزایش
امید به زندگی ،جمعیت سااالمندان رو به افزایش اساات .پیری

چای سبز با نام علمی  Camellia sinensisیک نوشیدنی

بیولوژیکی با اختالل در عملکرد بیولوژیک همراه اساات و باعث

محبوب اساات که  30درصااد وزن آن در حالت خشااک را پلی

بروز بیماریهای گوناگونی از جمله دیابت ،افزایش ف شارخون و

ف نل های چای تشاااک یل داده اساااتEpigallocatechin .

نارساااایی قلبی و عروقی میشاااود [ .]1بنابراین یافتن راههای

) gallate (EGCGبیشااترین و فعالترین کتشااین موجود در

مناسااب جهت جلوگیری از پیری ساالولی در دوران سااالمندی

چای سبز ،در سی ستم بیولوژیکی یک آنتیاک سیدان ا ست و

ضروری به نظر میرسد .پیری سلولی نتیجه تعادل بین آسیب

خیلی سریع از روده کوچک جذب خون می شود .پلی فنلهای

و ترمیم ا ست که منجر به از د ست دادن عملکرد سلول و عدم

موجود در چای سبز میتوانند رادیکالهای آزاد را خنثی کرده

توانایی پا سخ منا سب به ا سترس خارجی می شود [ .]2آپوپتوز

و کاهش ده ند و حتی ممکن اسااات از برخی از اثرات مخرب

واژهای یونانی که اولین بار در ساااال  1972توساااط  Kerrو

رادی کال های آزاد جلوگیری کن ند [ .]8م طال عه  Shengآ ثار

همکارانش بکار گرفته شااد ،و به نوع جدیدی از مرگ ساالولی

سودمند چندین آنتیاکسیدان از جمله ویتامین  ،Cگلوتاتین و

که در کبد مشاااهده شااده بود دملت میکرد و خصااوصاایاتی

– Nاسااتیل-L-ساایسااتئین بر جلوگیری از آپوپتوز را گزارش

دا شت که آن را از سایر انواع مرگ سلولی متمایز می ساخت

داده ا ست [ .]9ظرفیت آنتیاک سیدانی  EGCGاز ویتامین C

[ .]3ت عادل بین  Bax/Bcl-2به عنوان یک عا مل مهم در

و ویتامین  Eبیشاااتر اسااات [ .]10با توجه به اثرات اساااترس

میزان افزایش آپوپتوز اسااات .مطالعات نشاااان داد ند که در

اکساایداتیو بر فرآیند پیری ساالولی و خاصاایت آنتیاکسایدانی

رت های مبتال به فشاااارخون مزمن ،هایپرتروفی بطن چپ و

چای سبز ،به نظر میر سد که م صرف چای سبز میتواند تأثیر

اختالل عملکرد بطن چپ با افزایش  Baxو نسبت Bax/Bcl-

مثبتی بر جلوگیری از پیری سلولی داشته باشد.
با توجه به آثار سااودمند فعالیت ورزشاای بر جلوگیری از

 2همراه اساات ،که منجر به آپوپتوز ساالولهای قلبی میشااود

پیری ساالولی در بافت قلب و تأثیرات مثبت و آنتیاکساایدانی

[.]4
نتایج مطالعات نشاااان میدهد که آپوپتوز در قلب بر اثر

چای سبز بر پیری سلولی ،این پر سش مطرح می شود که آیا

پیری افزایش می یابد و فعالیت ورزشااای منظم باعث کاهش

ترکیب فعالیت بدنی و مصرف چای سبز میتواند تأثیر بیشتری

آپوپتوز در قلب سااالخورده میشااود .در این ارتبا  Kwakو

را نسااابت به هر کدام از آنها بر فرآیند آپوپتوز و جلوگیری از

همکاران گزارش دادند که فعالیت ورزشاای منظم در بافت قلب

پیری ساالولی در دوران سااالمندی داشااته باشااد تا جایی که

ساابب کاهش مقادیر  Baxو افزایش مقادیر  Bcl-2شااد [،]5

امکان بررسی وجود داشت ،مطالعهای یافت نشد که به بررسی

این نتایج تو سط  Soufiو همکاران تائید شد [ .]6این نتایج با

این ب حث پرداخ ته باشاااد .ازاینرو ،در این پژوهش تأثیر 12

کاهش بیان و مقادیر پروتئین  Baxو افزایش پروتئین Bcl-2

هفته تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره چای سبز بر میزان

نشااااندهنده تأثیرات آنتی آپوپتوزیس فعالیت بدنی در بافت

پروتئینهای  Baxو  Bcl-2بافت قلب موشهای صاااحرایی نر

قلب در هنگام سالمندی ا ست .افزایش ن سبت  Baxبه Bcl-2

سالخورده بررسی شد.

در بافت قلب در اثر پیری منجر به فعال سازی آب شار کا سپازها

مواد و روشها

از طریق آزادسازی سیتوکروم  ،cفعال سازی کاسپاز  9و سپس
کا سپاز  3و در نهایت شک سته شدن  DNAو مرگ سلولی

این پژوهش به روش تجربی و کنترل شده در سال 1398

می شود .بر عکس ،فعالیت ورز شی منظم سبب کاهش سطوح

در آزمای شگاه شرکت دانش پی هادی واب سته به دان شگاه علوم

کاسپاز  ،9کاسپاز  3و همچنین کاهش نسبت  Baxبه Bcl-2

پزشکی ارومیه انجام شد .در این پژوهش تأثیر  12هفته تمرین

در بافت قلب ساااالخورده میشاااود [ .]7با توجه به این نتایج

هوازی با شدت متو سط به همراه مکمل ع صاره چای سبز بر
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تأثیر تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر  Baxو Bcl-2

میزان پروتئینهااای  Baxو  Bcl-2بااافاات قلااب موشهااای

کمیته اخالق در پژوهشهای زیساات پزشااکی دانشااگاه آزاد

صااحرایی نر سااالخورده بررساای گردید .تعداد  32ساار رت نر

ا سالمی واحد بروجرد با شنا سه IR.IAU.B.REC.1396.11

ویسااتار  24هفتهای با وزن  270تا  300گرم نمونه آماری این

به تصویب رسید.

تحقیق را تشاکیل دادند .رتها در  4گروه  8تایی شاامل گروه

پروتکل تمرینی :رتهای گروهای تمرینی ،تمرین هوازی

تمرین ،گروه مک مل ،گروه تمرین به اضاااا فه مک مل و گروه

بر روی نوارگردان را به مدت  12هف ته ( 5روز در هف ته ،هر

کنترل قرار داده شااادند و طبق دساااتورالعمل انجمن ایرانیان

جل سه  60دقیقه) انجام دادند .قبل از اجرای پروتکل ا صلی به

حمایتکننده از حیوانات آزمایشاااگاهی در قفسهای جداگانه

منظور آشاانایی با تمرین ،رتها یک هفته با شاادت  10متر بر

نگهداری شااادند [ .]11حیوانات در محیطی با میزان رطوبت

دقیقه و به مدت  10دقیقه تمرین کردند .سپس ،پروتکل اصلی

 5±44%و سیکل شبانهروزی  12ساعت رو شنایی  12ساعت

آغاز شد .مدت و شدت تمرین به صورت تدریجی اضافه شد به

تاریکی و دمای  2±22 Cنگهداری شدند .حیوانات د ستر سی

این صااورت که مدت تمرین هر جلسااه از  10دقیقه در هفته

آزاد به غذای مخصااوص حیوانات و آب داشااتند .مدتزمان دو

اول به  60دقیقه در هفته شااشاام رسااید و پس از آن تا اتمام

هفته جهت آشااانایی با محیط آزمایشاااگاه و نوارگردان برای

دوره ثابت ماند .شدت تمرین بر اساس سرعت نوارگردان از 17

آزمودنیها در نظر گرفته شد .پس از گذ شت دو هفته پروتکل

متر بر دقیقه (حدود  )vo2peak %60در هفته اول به  27متر بر

اصلی تمرین شروع شد .به این صورت که گروه تمرین به مدت

دقیقه (حدود  )vo2peak %75در هفته دوازدهم رساااید [.]13

 12هفته تحت تأثیر تمرینات هوازی با شااادت متوساااط قرار

شااایب نوار گردان در طول پروتکل ثابت و برابر صااافر بود .در

گرفتند ،گروه مکمل به مدت  12هفته عصااااره چای سااابز

ابتدای هر جل سه آزمودنیها سه دقیقه را با سرعت  10متر بر

دریافت کردند و گروه تمرین به اضافه مکمل به مدت  12هفته

دقیقه به عنوان گرم کردن میدویدند و ساااپس به ازای هر 2

همراه با مصاارف عصاااره چای ساابز ،تمرینات هوازی با شاادت

دقیقه  3متر بر دقیقه به ساارعت اضااافه میشااد تا به ساارعت

متوسااط انجام دادند .پس از اتمام دوره در حالت ناشااتا و 48

مورد نظر بر سد ،در انتهای هر جل سه نیز به منظور سرد کردن

ساااعت بعد از آخرین جلسااه تمرینی ،بعد از بیهوشاای حیوان

در طی  5دقیقه سرعت به صورت تدریجی کاهش داده می شد

بافت بطن چپ خارج و جمعآوری شاااد [ .]12این مطالعه در

تا به  8متر بر دقیقه برسد [.]14

جدول  -1پروتکل تمرین ورزشی برای رتهای سالخورده بر روی نوارگردان به مدت  12هفته
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مک ملدهی :رت های گروه های در یا فت کن نده مک مل 5

 FOODS NOWآمریکا به روش هیدروالکلی و با الکل اتانول

روز در هفته به مدت  12هفته عصاره چای سبز دریافت کردند.

 96درصد بدست آمده بود .به میزان  300میلیگرم به ازای هر

عصاااری چای ساابز به صااورت کپسااول  400میلیگرمی پودر

کیلوگرم وزن بدن از پودر کپسول در  1سی سی آب مقطر حل

ع صاره چای سبز ،ساخت شرکت  NOW FOODSک شور

گردید و بهوسیله گاواژ به رتها داده شد [.]8

آمریکا با کد  4805Bبود که هر کپساااول حاوی  40درصاااد

روش آزمایشگاهی :برای بررسی بیان پروتئینهای Bax

کت شین بود .ع صاره چای سبز بر ا ساس د ستورالعمل شرکت

و  Bcl-2در بافت قلب از روش ایمنوهیسااتوشاایمی اسااتفاده
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تأثیر تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر  Baxو Bcl-2

شد .برای این منظور از آنتیبادی Bax Monoclonal ( Bax

فرمالین انجام شااد (جدول  .)2تصاااویر با میکروسااکور نوری

 )Antibodyساخت شرکت  Elabscienceبا شماره کاتالوگ

مدل  BM-180Nساخت شرکت صاایران ک شور ایران گرفته

 E-AB-22212و آنتی بادی BCL2 Monoclonal ( Bcl-2

شاااد .برای تجزیه و تحلیل تصاااویر و مشاااخر کردن میزان

 )Antibodyساخت شرکت  Elabscienceبا شماره کاتالوگ

پروتئینهای  Baxو  Bcl-2از نرمافزار  Image Jا ستفاده شد

 E-AB-27046ساااا خت کشاااور آمری کا اسااات فاده شاااد.

که بیان پروتئینهای  Baxو  Bcl-2را بر اساااس درصاادی از

ایمنوهیسااتوشاایمی پس از قرارگیری  48ساااعته نمونهها در

تصویر نشان داد [.]3

جدول  -2مراحل انجام روش آزمایشگاهی ایمنوهیستوشیمی بر روی بافت قلب موشهای صحرایی نر سالخورده
1

قرار دادن بافت قلب مورد نظر در داخل تامپون و کدگذاری

2

برای آبگیری نمونهها داخل الکل در آون (دمای  56درجه سانتیگراد) قرار داده شدند.

3

بافتها تقریباً به مدت  11ساعت (از شب تا صبح) در مخلوط روغن صدر (سهچهارم)  +گزیلل (یک چهارم) قرار داده شدند.

4

بافتها به مدت  1ساعت داخل گزیلل خالص قرار گرفتند.

5

بافتها به مدت  4ساعت داخل پارافین خالص قرار داده شدند .سپس به مدت  4ساعت داخل پارافین  +موم قرار گرفتند.

6
7

توسط پارافین کامالً مذاب با مخلوط موم قالبگیری انجام شد ،اندازه قالبها  2 × 2سانتیمتر بود .به مدت یک ساعت اجازه داده
شد که قالبها کامالً سرد و خشک شوند ،سپس داخل یخچال  4درجه سانتیگراد قرار داده شدند.
قالبها با میکروتوم  5میکرونی برش زده شدند .سپس بافت برش خورده داخل بن ماری با دمای درجه  40سانتیگراد قرار داده
شد و بعد از  5دقیقه بر روی الم منتقل گردید.

8

المها به مدت  12ساعت در دمای اتاق قرار داده شدند.

9

المها به مدت نیم ساعت در دمای  70درجه قرار داده شدند.

10

برای پارافین زدایی نمونههای بافت قلب به مدت نیم ساعت داخل گزیلل قرار داده شدند.

11

مرحله آبدهی :المها به مدت  5دقیقه به ترتیب داخل هر یک از الکلهای  80 ،90 ،96و  70درصد و آب مقطر قرار گرفتند.

12

نمونههای بافت قلب داخل محلول رتریوال (تری سدیم سیترات Tween 20 ،و آب مقطر) قرار گرفتند و سپس سه دقیقه در
 720وات و سپس  11دقیقه در  180وات در داخل مایکروویو گذاشته شدند.

13

برای بالک کردن اندروژنهای پراکسیداز به مدت  5دقیقه سطح المها با آب اکسیژنه پوشانده شد.

14

سوپر بالک به مدت  10دقیقه روی مقاطع ریخته شد و سپس در  PBSشستشو داده شد.

15
16
17
18
19

آنتیبادی اولیه (آنتیبادی  Baxو  )Bcl-2به نسبت  1به  200روی مقاطع ریخته شد و به مدت  24ساعت در یک جعبه تاریک در
یخچال در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری گردید.
آنتیبادی روی مقاطع خالی گردید و در  PBSشستشو داده شدند.
پس از خشککردن ،آنتیبادی ثانویه به مدت  10دقیقه در دمای اتاق آنکوبه شد .در  PBSشستشو داده شد و سپس المها کامالً
خشک شدند.
روی المها محلول ) horseradish peroxidase (HRPریخته شد و به مدت  10دقیقه در دمای اتاق انکوبه شد.
 5میکرولیتر کروموژن با یک میلیلیتر از دب سوبستریت در یک میکروتیوب مخلوط شد .برای مدت  10دقیقه روی همه مقاطع
با مخلوط پوشانده شد .سپس در  PBSشستشو و خشک شد.

20

رنگ هماتوکسیلین به مدت  10ثانیه روی مقاطع ریخته شد و سپس در یک ظرف آب مقطر شستشو داده شد.

21

پس از بررسی کیفیت تصاویر با میکروسکوپ ،روی مقاطع با المل فیکس شد.

روشهای آماری :از آمار تو صیفی برای تو صیف دادهها و

شد .سطح معنیداری  p<0/05در نظر گرفته شد .آنالیز آماری

رساام نمودار اسااتفاده شااد .نرمال بودن توزیع دادهها توسااط

با استفاده از نرمافزار  SPSS 24انجام گرفت .برای رسم نمودار

آزمون شاااپیرو ویلک و همگن بودن واریانسها توسااط آزمون

از نرمافزار  Excel 2007استفاده شد.

لون بررساای گردید .برای مقایسااه بین گروهها از آزمون تحلیل

یافتهها

واریانس یکطرفه ( )ANOVAو آزمون تعقیبی توکی استفاده
سالمت جامعه
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نتایج آزمون شااااپیرو ویلک برای بیان  )p=0/842( Baxو

قهوهای م شخر شده ا ست .نقا آبی ه سته سلولها ه ستند.

ب یان  )p=0/368( Bcl-2از ل حاظ آ ماری معنیدار نبود که

داده ها بر ا ساس در صدی از کل ت صویر با ا ستفاده از نرمافزار

نشاااندهنده توزیع نرمال دادهها اساات .نتایج آزمون لون برای

 Image Jبدساات آمدند .آزمون  ANOVAنشااان داد که در

ب یان  )p=0/155( Baxو ب یان  )p=0/620( Bcl-2از ل حاظ

مقدار بیان  ،)F=18/797 ،p<0/001( Baxمقدار بیان Bcl-2

آماری معنیدار نبود که نشااااندهنده همگن بودن واریانسها

( )F=3/608 ،p=0/037و نسااابت  Baxبه ،p<0/001( Bcl-2

اسات .شاکلهای 1و  2تصااویر ایمنوهیساتوشایمی گروههای

 )F=22/771بین گروهها تفاوت معنیداری وجود دارد.

مختلف را نشاااان میدهد .نقا بیان  Baxو  Bcl-2به رنگ

شکل  -1تصاویر ایمنوهیستوشیمی ( )×400برای بیان  A ،Baxگروه کنترل B ،گروه تمرین C ،گروه مکمل D ،گروه تمرین+مکمل

شکل  -2تصاویر ایمنوهیستوشیمی ( )×400برای بیان  A ،Bcl-2گروه کنترل B ،گروه تمرین C ،گروه مکمل D ،گروه تمرین+مکمل

نمودار  1م قادیر ب یان  Baxدر بافت قلب را در گروه های

است ،همانگونه که در نمودار  1مشاهده میشود بیان  Baxبه

مختلف نشان میدهد .نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که

صورت معنیداری در گروههای تمرین ( 15درصد) ،مکمل (22

اختالف بین ه مه گروه های تجربی با گروه کنترل معنیدار

در صد) و تمرین +مکمل ( 37در صد ) ن سبت به گروه کنترل

سالمت جامعه
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کاهش داشااات ( .)p≤0/05همچنین ،بیان  Baxبه صاااورت

مقدار بیان  Baxدر گروه مکمل ن سبت به گروه تمرین پایینتر

معنیداری در گروه تمرین+مکمل نسااابت به گروههای تمرین

بود اما از لحاظ آماری معنیدار نبود.

( 25درصاد) و مکمل ( 19درصاد) کاهش داشات (.)p≤0/05
نمودار -1نتایج آزمون تعقیبی توکی برای بیان  Baxدر بافت قلب موشهای صحرایی نر سالخورده

p<0/001

*

p=0/002

p=0/031

*

*

۳۵

28/44
۳۰

23/96
22/11

2۵
2۰
۱۵

درصد بیان Bax

17/80

۱۰
۵
۰
مکمل+تمرین

مکمل

کنترل

تمرین

* معنیداری نسبت به گروه کنترل .سطح معنیداری p≤0/05

نمودار  2مقادیر بیان  Bcl-2در بافت قلب را در گروه های

بیان  Bcl-2در گروههای تمرین ( 9درصد) ،مکمل ( 18درصد)

مختلف نشااان میدهد .نتایج آزمون تعقیبی توکی نشااان داد

نسااابت به گروه کنترل بامتر بود اما از لحاظ آماری معنیدار

بیان  Bcl-2در گروه تمرین+مکمل نسااابت به گروه کنترل به

نبود.

صورت معنیداری افزایش ( 22در صد) دا شته ا ست .همچنین،
نمودار -2نتایج آزمون تعقیبی توکی برای بیان  Bcl-2در بافت قلب موشهای صحرایی نر سالخورده
p=0/036

*
38/50

p=0/111
p=0/613

37/10

34/32

۴۵

31/44

۴۰
۳۵

2۵
2۰
۱۵

درصد بیان Bcl-2

۳۰

۱۰
۵
۰
تمرین +مکمل

تمرین

مکمل

کنترل

* معنیداری نسبت به گروه کنترل .سطح معنیداری p≤0/05
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توکی نشااان داد که اختالف بین همه گروههای تجربی با گروه

نمودار  3مقادیر نساابت بیان  Baxبه  Bcl-2در بافت قلب

کنترل معنیدار است.

را در گروه های مختلف نشاااان میدهد .ن تایج آزمون تعقیبی

نمودار -3نتایج آزمون تعقیبی توکی برای بیان  Baxبه  Bcl-2در بافت قلب موشهای صحرایی نر سالخورده
۱.2۰
p=0/012

*

p<0/001

*

۰.۸۰

*

۰.۶۰
۰.۴۰

مقادیر نسبت Bax/Bcl-2

p<0/001

۱.۰۰

۰.2۰
۰.۰۰
تمرین +مکمل

مکمل

کنترل

تمرین

* معنیداری نسبت به گروه کنترل .سطح معنیداری از لحاظ آماری p≤0/05

قلب رتهای سااالخورده را بررساای کرد و نشااان دادند که 12

بحث
در مطالعه حاضر مشاهده شد که  12هفته تمرین هوازی و

هفته تمرین هوازی موجب کاهش سطوح کاسپاز ،3-کاسپاز 9

همچنین  12هفته م صرف ع صاره چای سبز به تنهایی ،سبب

و نسااابت  Baxبه  Bcl-2در بافت قلب شاااد [ ]5که با نتایج

کاهش بیان  Baxو نساابت  Baxبه  Bcl-2شاادند اما تأثیری

مطالعه حاضر همسو است.

معنیداری بر بیان  Bcl-2نداشاااتند 12 .هفته تمرین هوازی

مطالعات اندکی تأثیر عصاره چای سبز بر مسیرهای آپوپتوز

همراه با م صرف ع صاره چای سبز سبب کاهش بیان  Baxو

را برر سی کردهاند Sheng .و همکاران تأثیر  EGCGبر م سیر

نسبت  Baxبه  Bcl-2و افزایش معنیدار بیان  Bcl-2در بافت

تلومریک آپوپتوز در بافت قلب رتها را بررسی کرد و نشان داد

قلب رتهای سااالخورده شااد Huang .تأثیر  10هفته فعالیت

که  EGCGمو جب کاهش آپوپتوز ،کاهش تخر یب ،DNA

هوازی با شدت متوسط  5روز در هفته و هر جلسه یک ساعت

کاهش مقادیر  P53و  P21در بافت قلب شاااد [ .]17نتایج

بر مساایرهای داخل ساالولی و خارج ساالولی آپوپتوز بافت قلب

مطالعات  Shengبا نتایج مطالعه حا ضر هم سو ا ست که علت

رتهای یائسااه شااده را بررساای و بیان کرد که فعالیت هوازی

آن میتواند تأثیرات آنتیاکساایدانی و آنتی التهابی چای ساابز

ساابب کاهش کاسااپاز ،3-کاسااپاز  Fas ،9لیگاند ،گیرندههای

باشد.

 Fasو کا سپاز  8در بافت قلب رتهای سالخورده شد [.]15

عوامل التهابی از عوامل تأثیرگذار بر آپوپتوز و پیری ساالول

نتایج مطالعه  Huangبا نتایج مطالعه حاضاار همسااو اساات.

هسااتند .مساایر خارج ساالولی آپوپتوز به وساایله فاکتورهای

 Kongو همکاران تأثیر  3ماه فعالیت هوازی با شدت متو سط

التهابی به ویژه  TNF-αالقا میشاااود [ .]18یکی از مهمترین

را بر فاکتورهای آپوپتوز بافت قلب رتهای چاق و سالخورده را

خواص چای سااابز که اکثر مطالعات به آن اشااااره کردهاند،

بررسااای کرد و گزارش داد که فعالیت هوازی سااابب کاهش

خاصیت ضدالتهابی آن است [ EGCG .]16برای اثر بخشیدن

فعالیت کاسااپاز  ،9کاسااپاز  8و کاسااپاز 3-شااد [ .]16نتایج

ویژگی ضدالتهابی خود با خنثی سازی گونههای فعال اک سیژن

مطالعه  Kongو همکاران با نتایج مطالعه حاضاار همخوانی

و نیتروژن و دیگر رادی کال های آزاد ،مانع انت قال  NF-κBو
 AP-1و در نتیجه بیان عوامل التهابی میشاااود [IL-8 .]19

دارد Kwak .تأثیر  12هفته تمرین هوازی بر آپوپتوز در بافت
سالمت جامعه
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میتوا ند تجمع نوتروف یل ها را تحر یک ک ند و ف عال ساااازی

به  Bcl-2در بافت قلب در مطالعه حاضر ،سرکوب مسیر خارج

گونههای اکسیژن فعال را افزایش دهد .مشخر شده است که

سلولی آپوپتوز در اثر تمرین هوازی باشد.

 EGCGمیتواند تولید  IL-8از ساالول اپیتلیوم را مهار کند،

در این مطالعه به علت نبود منابع مالی امکان اندازهگیری

بنابراین موجب کاهش شاادت پاسااخ التهابی میشااود [.]20

دیگر پروتئینهای درگیر در فرآیند آپوپتوز به ویژه کاساااپازها

عالوه بر این Tang ،مشااااهده کرد که  EGCGب یان ژن های

وجود نداشااات .همچنین ،چنانچه امکان بررسااای روش های

التهابی که بهو سیله گیرنده  P2X4القا می شوند را با سرکوب

تمرینی دیگر و مقایسه آن با اثر تمرین هوازی بر آپوپتوز وجود

مساایر ساایگنالینگ  JAK1/2تیروزین کیناز در ساالولهای

دا شت ،ت صمیمگیری در ارتبا با پی شنهاد نوع تمرین ورز شی

اندوتل یال عروقی ،مهار میکند [ .]21با توجه به تأثیر عوامل

برای جلوگیری از پیری ساالولی آسااانتر میشااد .این پژوهش

التهابی در فرآیند آپوپتوز و مرگ سلولی ،احتمال دارد که دیگر

پی شنهاد میکند که پژوهشهای دیگری تأثیر انواع تمرینهای

عامل تأثیرگذار بر نتایج پژوهش حاضاار در اثر مصاارف عصاااره

ورز شی به همراه م صرف ع صاره چای سبز بر فرآیند آپوپتوز را

چای سبز ،خاصیت ضدالتهابی آن باشد.

بررسی کنند.

مطالعات نشاااان دادند که مقدار پروتئین  HSP70در اثر
پیری در بافت قلب کاهش می یابد .افزایش بیان  HSP70در

نتیجهگیری :در مجموع ،بر ا ساس نتایج پژوهش حا ضر

بافت ق لب تأثیرات م حافظتی دارد [ HSP70 .]6نقش مهمی

به نظر میرسااد که ترکیب  12هفته تمرین هوازی و مصاارف

در پاساااخ به ساااازگاری ها دارد و در مکانیسااام های آنتی

مکمل عصاااره چای ساابز نساابت به تمرین هوازی و مصاارف

آپوپتوزیس درگیر است [ Rinaldi .]22گزارش داد که فعالیت

مکمل چای سبز به تنهایی میتواند بیان  Baxو ن سبت Bax

ورزشاای منظم از طریق افزایش بیان  ،HSP70ساابب کاهش

به  Bcl-2در بافت قلب رتهای نر ساااالخورده را کاهش دهد.

نارسااایی قلبی و بیماریهای عروقی مرتبط با افزایش ساان و

انجام تمرین هوازی و یا مصرف عصاره چای سبز به تنهایی نیز

آپوپتوز در بافت قلب رتهای سااالخورده میشااود [Ko .]23

موجب کاهش بیان  Baxدر بافت قلب سالخورده میشود.

[ ]18و  ]6[ Soufiن شان دادند که فعالیت بدنی منظم سطوح
 HSP70را در بافت قلب سااالخورده افزایش میدهد .از اینرو،

تعارض منافع

احتمال دارد که یک عامل تأثیرگذار در کاهش بیان  Baxو

در این مقاله ،هیچگونه تعارض منافعی تو سط نوی سندگان،

نساابت  Baxبه  Bcl-2بافت قلبی رتهای سااالخورده در اثر

گزارش نشده است.

فعالیت هوازی در مطالعه حاضاار ،پاسااخ پروتئین  HSP70به
فعالیت هوازی و تأثیر آن بر آپوپتوز باشد.

سهم نویسندگان

 TNF-αیک مولکول پیش آپوپتوزی و پیشالتهابی اساات

ناصاار بهپور اسااتاد راهنمای اول و احمد همتفر اسااتاد

که در مسیر خارج سلولی آپوپتوز با اتصال به گیرنده TNFR1

راهنمای دوم رساااالهای بودهاند که این مقاله از آن اساااتخراج

میتواند کاسپاز  8را فعال کرده و آپوپتوز را شروع کند .از دیگر

شده ا ست .نگارش و گردآوری اطالعات و دادههای پژوهش بر

عوامل خارج ساالولی آپوپتوز میتوان  Fasلیگاند و گیرندههای

عهده محدثه رجبی هزاوه (دانشجو) بود.

 Fasرا نام برد که با فعالسااازی کاسااپاز  8ساابب فعالسااازی
کاساااپاز 3-و در نهایت آپوپتوز میشاااوند [ Huang .]15و

تشکر و قدردانی

 Kongو همکاران گزارش کردند که تمرین هوازی با شااادت
متوساااط سااا بب کاهش م قادیر  Fas ،TNF-αلی گا ند و

این مطالعه برگرفته از رسااااله دکتری رشاااته فیزیولوژی

گیرندههای  Fasدر بافت قلب شد [15و  .]16بنابراین ،احتمال

ورز شی دان شگاه آزاد ا سالمی واحد بروجرد میبا شد .از تمامی

دارد که سااازوکار دیگر عامل کاهش بیان  Baxو نساابت Bax

عزیزانی که ما را در ان جام این پژوهش یاری کرد ند به ویژه
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. کمال تشکر و قدردانی را دارم،کردند

آقای صااابر قاضاایزاده که در انجام امور آزمایشااگاهی و دکتر
میرزا حساااین نوروزی که برای مشااااوره تمرینی ما را یاری
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Introduction: Aging is associated with impaired biological function, leading to various diseases,
including diabetes, hypertension, and cardiovascular failure. Regular aerobic exercise and green tea
extract with antioxidant properties can reduce the effects of aging. This study aims to investigate the
effect of 12 weeks of aerobic exercise and consumption of green tea extract on the levels of Bax and
Bcl-2 proteins in the heart tissue of aged male rats.
Materials and Methods: 32 aged male rats were randomly divided into 4 groups: control, exercise,
supplement, and exercise+ supplement. Exercise groups performed aerobic exercise at an intensity of
60-75% of vo2peak for 12 weeks and 5 days per week; meantime, the supplementary groups consumed
green tea extract. The immunohistochemistry method was used to measure the expression of Bax and
Bcl-2. Data were analyzed by ANOVA and Tukey's post-hoc test. The significance level was
considered p<0.05. Statistical analysis was performed using Spss 24 software.
Results: The results showed that Bax expression was significantly lower in the exercise group
((p=0.031)), supplement group ((p=0.002)), and exercise + supplement group ((p=0.000)) than the
control group. Also, Bcl-2 expression was significantly higher in the exercise+ supplement group
((p=0.036)) than in the control group.
Conclusion: According to the results, a combination of 12 weeks of moderate-intensity aerobic
exercise with green tea extract supplementation can decrease the expression of cardiac Bax and ratio
of Bax to Bcl-2 than aerobic exercise and green tea supplementation alone.
Keywords: Aging, Rat, Aerobic exercise, Green tea, Heart tissue, Bax, Bcl-2
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