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تاریخ پذیرش7331/72/71 :

خالصه
مقدمه :با توجه به نقش  PGC1αدر متابولیسم گلوکز ،آیرزین نیز یک مایوکاین القا شده با فعالیت ورزشی می باشید کیه بیا
دیابت نوع  2کاهش م یابد .بیان ژن  PGC1αدر افراد دیابت تا  %05کاهش م یابد .هدف از پژوهش حاضیر برریی تیث یر 8
هفته تمرین مقاومت بیر بییان ژن  ،PGC1αآییرزین ،انسیولین ،گلیوکز و مقاومیت بیه انسیولین در رتهیا دییابت شیده بیا
ایترپتوزوتویین بود.
مواد و روشها :در این مطالعه تجرب  ۶۱ ،یر رت نر نژاد ویستار با میانگین وزن 255 ± 25گرم به صورت تصادف به دو گروه
دیابت کنترل ( )n= 8و دیابت مقاومت ( )n= 8تقسیم و در شرایط آزمایشگاه نگهدار شدند .گروه تمرین  8هفته تمیرین
مقاومت را اجرا کردند 88 .یاعت پس از پایان آخرین جلسه تمرین  ،رتها ب هوش و قربان شدند .ابتدا خونگیر انجام شید
یپس قلب آنها خارج و با ایتفاده از روش  Real time – PCRمیزان بیان ژن  GC1αبطن چی قلیب انیدازهگییر شید.
برا مقایسه مقادیر متغیرها از آزمون  tمستقل ایتفاده شد.
یافته هـا :نتیای نشیان داد در مییزان آییرزین ( ،)p=5/552بییان ژن  ،)p=5/55۶( PGC1αگلیوکز ( )p=5/55۶و انسیولین
( )p=5/558در گروه دیابت مقاومت نسبت به گروه دیابت کنترل تفاوت معن دار وجود داشت.
نتیجهگیری :با توجه به نتای تحقیق حاضر ،به نظر م رید م توان تمرین مقاومت را به عنیوان ییک اییتراتژ مهیم جهیت
بهبود بیان ژن  PGC1αدر متابولیسم گلوکز در دیابت ها توصیه کرد و به عنوان یک روش مداخلها تث یرگذار مورد توجه قیرار
داد.
واژههای کلیدی :رت ،تمرین مقاومت  ،آیرزین ،ژن PGC1α
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 -3دانشیار ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،سنندج ،ایران.
 -استادیار ،گروه ویروسشناسی ،انستیتو پاستور ایران ،تهران ،ایران.
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محمد باقدم و همکاران

م کند [ .]7به دلیل نقش بارز  PGC-1در متابولیسم گلیوکز،

مقدمه
قرار گرفتن طوالن مدت در معرض یطح باال گلوکز بیه

این ژن به عنوان یک ژن کاندیدا بیرا دیابیت نیوع  2مطیر

عنوان یک از عمدهترین عوامل بروز دیابت شناخته شده ایت

م باشد .بیان ژن  PGC-1αدر افراد دیابت و مستعد دیابیت

[ .]۶دیابت نوع  2از شایعترین اختالالت متابولیک قرن حاضر

تا %05کاهش پیدا م کند [ PGC-1 .]۶5یک گیرندة یلول

ایت که در حال اپیدم شدن م باشد [ .]2عوامل محیط از

ایت و انتشار پروتيینها میتوکندریای را تسهیل م کنید.

و عوامیل

 PGC-1دو ایزوفرم آلفا و بتا دارد ،البته هر دو آنهیا در ایین

ژنتیک از دیگر عوامل ایجادکننده دیابت هستند .این موضوع

فرآیند دخیلاند ،ول آلفا مهمتیر اییت PGC-1 .مهیمتیرین

م تواند رو یاختار و عملکرد برخ از دیتگاههیا بیدن از

تنظیمکننده در بیوژنز میتوکندریای ایت که از طریق فعیال

جمله ییستم قلب – عروق تث یر بگذارد [ .]3بیمار قلب و

کیردن گروهی

ییبب افیزایش بییوژنز

عروق علت اصل مرگ و مییر در بیمیاران مبیتال بیه دیابیت

میتوکندریای شده و خود تحت تث یر عوامل فعیال می شیود

جمله عدم فعالیت ورزش همراه با چیاق  ،اییتر

ملیتو

[.]۶۶

م باشد به طور که بیمیاران مبیتال بیه دیابیت در

 Bostromو همکاران بیان کردند موشهای کیه PGC-

معرض خطر فشارخون باال ،آتروژنز ،بیمار عروق کرونیر و
انفارکتو

از عوامیل انتقیال

 1αدر آنها افزایش یافته بود در برابر چاق مرتبط بیا یین و

قلب قرار م گیرند [.]8

فعالیتها ورزش را می تیوان بیه عنیوان ییک فیاکتور

دیابییت مقاومییت نشییان می دادنیید [ PGC-1α .]۶2موجییب

محافظت برا قلب بیماران دیابت در نظر گرفت [ .]0دیابت

تحریک ترشح مواد از عضله ایکلت م گردد که بر عملکیرد

نوع  ،2یک از عوامل خطر اصل بیمار ها قلب –

یایر بافتها تث یرگیذار اییت .یکی از مهیمتیرین ایین میواد،

عروق بوده و بیش از  255میلیون نفیر را در یراییر جهیان

 fibronectin type-III domain-containing 5ایت [.]۶3

درگیر کرده ایت [ .]۱شیوع جهان دیابت در یال  25۶5در

این پروتيین پس از شکستن ،در خیون ترشیح می گیردد کیه

بزرگساالن  25تا  97یاله ( %۱/8تقریباً  280میلیون نفر) بود

هورمون  irisinنامگذار شیده اییت Alencar .و همکیاران

و این رقم تا  2535به ( %9/9تقریباً  837میلیون نفر) خواهد

گزارش کردند افزایش یطح آییرزین موجیب کیاهش چیاق و

نتیجیه ییک تعامیل پیچییده بیین

هميویتاز گلیوکز و بیمیار هیا متیابولیک می شیود [.]۶8

فاکتورها ژنتیک و محیط ایت .این بیمار به عنوان یک

 Lofflerو همکاران گزارش کردند یطو آیرزین تحت تیث یر

بیمار شدید متابولیک با پیشزمینه ار ی و بیا دو شاخصیه

ین ،جنس ،چیاق و تیوده عضیالن قیرار می گییرد و انجیام

مهم نقص در ترشیح و عملکیرد انسیولین شیناخته می شیود.

تمرینییات تنییاوب شییدید یییطح آیییرزین را در کودکییان و

پیشرفتها در زمینه شنایای تغییرات ژنتیک دیابت م تواند

بزرگساالن افزایش داده ایت [ .]۶0بنیابراین ،در ایین مطالعیه

کمییککننییده باشیید.

تث یر یک دوره تمرین مقاومت بر آیرزین یرم پالییما و بییان

Peroxisome proliferator-activated

ژن  PGC1αدر عضیله قلییب رتهییا دییابت شییده بییا STZ

ملیتو

ریید [ .]9دیابت ملیتو

در زمینییه کنتییرل اییین بیمییار
(

receptor

برری گردید.

 )gamma coactivator 1-alphaیک فعالکننده رونویسی
ایت که دارا تث یر مهم بر جنبههیا مختلی متابولیسیم

مواد و روشها

یلول انرژ  ،بییوژنز میتوکنیدر و تینفس ییلول  ،تنظییم
تطبیق ترموژنز ،تویعه یلولها چرب و متابولیسم چرب و

جامعه آمار این مطالعه تجرب را کلیه رتهیا نیر نیژاد

گلوکز م باشد [ .]8ایین پیروتيین نقیش کلیید در تنظییم

ویستار حیوانخانیه دانشیگاه علیوم پزشیک بقییهاهلل در ییال

گلوکز خروج کبد از طریق کنترل گلوکونيیوژنز و همچنیین
افزایش جذب گلوکز در یلولها عضالن با القا

 ۶37۱تشکیل دادند که از بین آنها  ۶۱ییر رت  ۶5هفتیها

بییان ژن

در دامنه وزن  255 ± 25گرم به شیوه تصادف جهت شیرکت

ترانسیپورتر گلیوکز ( )Glucose transporter type 4ایفیا
سالمت جامعه

در این مطالعه انتخیاب شیدند .پیس از القیا دیابیت نیوع ،2
13

دوره دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 7331
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رتها دیابت شده با ویژگ ها فیزیک و یین مشیابه بیه

بر کیلوگرم و زایلوزین  %2با دوز  ۶5میلی گیرم بیر کیلیوگرم

روش تصادف در دو گروه ،دیابت مقاومت ( 8ییر) و دییابت

ب هوش شدند .بیرا انیدازهگییر ییطو گلیوگز ،انسیولین،

کنترل ( 8یر) تقسیم شیدند ،رتهیا در آزمایشیگاه حیوانیات

خونگیر مستقیماً از قلب موش به عمل آمد و خیون ییریعاً

دانشکده تربیت بدن دانشگاه تهران در اتاق بیه ابعیاد  3در 8

در لولهها حیاو  EDTAریختیه شید و بیرا جیدا کیردن

متر در شرایط کنتیرل شیده نیور ( ۶2ییاعت روشینای و ۶2

پالیما خون ،نمونهها با یرعت  3555دور در دقیقه به مدت

یاعت تیاریک ) ،دمیا ( 22 ± 3درجیه ییانت گیراد) ،رطوبیت

 ۶5دقیقه یانتریفیوژ شدند .مقادیر انسولین پالیما با ایتفاده

(حدود  )%80نگهیدار شیدند .تعیداد  2ییا  3عیدد میوش در

از کیییت ( ZELBLO ELISAیییاخت کشییور آلمییان ،بییا

با درب تور و به ابعیاد 20

حساییت  5/۶0میل گرم در لیتر) و مقادیر گلوکز بیا اییتفاده

در  29در  83یانت متر بهگونها نگهدار شدند کیه آزادانیه

از روش فتومتریک (ییاخت شیرکت پیار

آزمیون اییران ،بیا

به آب و غذا ایتاندارد دیتری داشته باشند .در طیول ایین

حساییت  0میل گرم بر دی لیتر) انیدازهگییر شید .جهیت

تحقیق رتها تویط یک نفر نیز جابجا شدند .همیه رتهیا بیه

برری مقاومت به انسولین ،از شیاخص  HOMA- IRکیه بیر

مدت یک هفته با شرایط زندگ در حیوانخانه و نحوه دوییدن

ایا

حاصلضرب غلظت گلوکز ناشتا یرم (میلی میول بیر

رو نوار گردان آشنا شدند.

دی لیتیر) در غلظیت انسیولین ناشیتا ییرم (میلی میول/

قفسهای از جنس پلکس گال

دیابت نوع  2از تزریق نیکوتین آمید و

میل لیتر) تقسیم بر عیدد ابیت  22/0انیدازهگییر می شیود

جهت القا

ایترپتوزوتویین ( )STZایتفاده گردید ،ابتدا محلول نیکوتین

ایییتفاده گردییید [ .]۶9ایییتخراج  RNAبییا ایییتفاده از کیییت

آمید به مقدار  70میل گرم بر کیلوگرم وزن رت ،به صورت

تجار شرکت  EURXانجیام گرفیت .تعییین GPLmRNA

صفاق تزریق شد ،پس از  ۶0دقیقه ،محلول تازه تهیه شده

تویط  Real time PCRبهوییله ییستم روتیورژن  ۱555بیا

 STZدر بافر ییترات  5/۶موالر ( )PH= -8/0به صورت

ایتفاده از کییت تیکمرحلیها  Purification kitمطیابق بیا

داخل صفاق

دیتورالعمل شرکت یازنده انجام شد .پروتکل چرخه حرارتی

به مقدار  00میل گرم بر کیلوگرم تزریق شد

[ .]۶۱یک هفته پس از تزریق ایترپتوزوتویین ،قند خون

مورد ایتفاده دیتگاه روتورژن در  Real time – PCRشیامل

ورید دم رتها اندازهگیر شد و رتهای که قند خون آنها

 82درجه یانت گراد به مدت  25دقیقه 70 ،درجه یانت گراد

باالتر از  255میل گرم بر دی لیتر بود ،به عنوان رتها

به مدت  2دقیقه و  85ییکل با  78درجه یانت گراد به مدت

دیابت وارد مطالعه شدند.

 ۶5انیه و  ۱5درجه یانت گراد به مدت  85انیه بود .پیس از

برنامه تمرینی :برنامه تمرین به صورت  8هفته تمرینات

انجام  ،PCRجهت مطالعه ویژگ پرایمرها ،از دما  05تا 77

مقاومت با تعداد جلسات هفتگ  0جلسه در هفته ،در  2دوره

درجه یانت گراد برا تهیه منحنی ووب اییتفاده گردیید .از

و هر دوره با  ۱تکرار انجام شد .فاصله ایتراحت بین دورهها از

 RNA Polymrasellبه عنوان ژن کنترل جهت تعیین بییان

بین

 PGC1aایتفاده گردید .الگو تیوال پرایمرهیا در جیدول ۶

تکرارها  ۱5انیه در نظر گرفته شد .همچنین درصد وزنه

بیان شده ایت CT .ها مربوط به واکنشها تویط نیرمافیزار

اعمال شده نسبت به وزن بدن از  %35در هفته اول شروع و تا

 Real time PCRایتخراج و بت گردید .همچنین با ایتفاده

هفته هشتم به  %۶55وزن رتها ریید [.]9

از آنیالیز ( ΔΔCTآنیالیز کییه بیر ایییا

هفته اول تا هفته هشتم  3دقیقه و فاصله ایتراحت

اخیتالف  CTبییین

گروهها مداخله م باشد) تغییرات بیان ژنهیا محاییبه شید

تشریح موشها  88یاعت پس از آخیرین جلسیه تمرینی

[.]9

انجام گرفت .رتها میورد مطالعیه در هیر گیروه بیه واییطه
تزریق داخل صفاق مخلوط کتامین  %۶5با دوز  05میل گرم

سالمت جامعه
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جدول  -1توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت سنجش بیان ژن PGC1a
Gene Bank

Product Size

Primer Sequence

Gene

NM_176075.2

137 nt

For: GCACAACTCAGCAAGTCCTC
Rev: CGTTTTGGAATTGACTGACTGAC

PGC1a

تجزیه و تحلیلها آمار با اییتفاده از نیرمافیزار SPSS

همچنین تفاوت معن دار بین مییانگین مییزان بییان ژن

ویرایش  22انجام گرفت .بیرا برریی طبیعی بیودن توزییع

 PGC1aدر دو گروه دیابت کنترل و مقیاومت مشیاهده شید

فراوان دادهها ،از آزمون کلموگروف ایمیرن و بیرا مقایسیه

(شکل .)۶

میییانگین متغیرهییا کمیی از آزمییون  tمسییتقل در یییطح
معن دار  5/50ایتفاده شد.

یافتهها
نتای نشان داد میانگین و انحراف معیار یطح آیرزین گروه
دیییابت مقییاومت ( 37/۱2 ± 9/۶0میل ی مییول /دی ی لیتییر)
نسبت به گروه کنترل ( 28/89 ± 3/۱5میل مول /دی لیتر)
شکل  -1میانگین میزان بیان ژن  PGC1αدر دو گروه دیابتی کنترل و دیابتی

در یطو باالتر ایت .نتای آزمون ت مستقل نشان داد بین

مقاومتی

میییزان آیییرزین خییون در دو گییروه دیییابت کنتییرل و دیییابت

*

مقاومت ( )p=5/552اختالف معن دار وجود دارد.
میانگین مییزان انسیولین نییز در گیروه دییابت مقیاومت

بحث

( ۱/80 ± ۶/۶۶میل مول /میل لیتر) نسبت بیه گیروه دییابت

بر ایا

کنتییرل ( 0/۶5 ± 5/75میل ی مییول /میل ی لیتییر) در یییطو

انسییولین و شییاخص مقاومییت بییه انسییولین در گییروه دیییابت

میزان انسولین خون بین دو گروه دییابت مقیاومت و دییابت

مقاومت نسبت بیه گیروه دییابت کنتیرل تفیاوت معنی دار

کنترل ( )p=5/558اختالف معن دار دارد.

داشته ایت .اما در شاخص مقاومت به انسولین عل رغم بهبیود

میییانگین یییطح گلییوکز گییروه دیییابت کنتییرل (33/۶۶

در گروه دیابت مقاومت  ،نسبت به گروه دیابت کنترل تفیاوت

 30۱/05±میل مول /دی لیتیر) نسیبت بیه گیروه مقیاومت

معن دار مشاهده نشد.

( 2۱2/90 ± ۶۶/22میل مول /دی لیتر) در یطو بیاالتر

نتای این پژوهش با یافتهها  Bonfanteو همکیاران []8

گزارش شد .نتای آزمون ت مستقل اختالف معنی دار بیین

که بیان کردند یطو باالتر آیرزین  FNDC5/در مردان چیاق

میییزان گلییوکز خییون در دو گییروه دیییابت کنتییرل و دیییابت

میانسال موجب نما متابولیک بهتر و کاهش خطیر ابیتال بیه

مقاومت ( )p=5/55۶نشان داد.

بیمار دیابت نوع  2می شیود ،همخیوان دارد ،ایین نشیان از

همچنین میانگین مقاومیت بیه انسیولین در گیروه دییابت

همسو بودن نتای این تحقیق با نتای مطالعات قبل م باشد.

کنترل ( 8/87 ± 5/78میل مول /میل لیتیر) و گیروه دییابت

 Dinasو همکاران [ ]7تث یر فعالیت بدن بر ارتبیاط بیین

مقاومت ( 8/88 ± 5/9۶میل مول /میل لیتر) گزارش شد .اما

 PGC1αو  FNDC5در عضییله ،آیییرزین خییون و  Ucp1در

نتای آزمون ت مسیتقل بیین شیاخص مقاومیت بیه

بافت چرب انسانها را برریی کردنید و نتیای تفیاوت آمیار

انسولین در دو گروه دیابت کنترل و دیابت مقاومت اخیتالف

معن دار نشان نداد .نتای ایین تحقییق بیا پیژوهش حاضیر،

معن دار وجود نداشت.
سالمت جامعه

یافته ها تحقیق آشکار شید کیه تیث یر  8هفتیه

تمرین مقاومت بر بیان ژن  ،PGC1αآییرزین ،ییطح گلیوکز،

باالتر گزارش شد .نتای آزمیون تی مسیتقل نشیان داد کیه

بر ایا

تفاوت معنیدار
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همخوان نداشت که م تواند مربیوط بیه شیدت تمیرین ،نیوع

ژن  PGC1αدر عضله قلب رتها دیابت شده با  STZانجام

تمرین یا تعداد نمونهها تحقیق باشد.

شود.

در تحقیقیی دیگییر  Norheimو همکییاران [ ]۶8گییزارش
کردند که در افراد مبتال به دیابت در گروه تمرین  ،ورزش حاد

نتیجهگیری :با توجه به نتیای تحقییق حاضیر ،بیه نظیر

و مزمن موجب افزایش بیشتر در بیان ژن  PGC1αو غلظت

م رید تیث یر ییک دوره تمیرین مقیاومت بیر آیرییزین ییرم

پالیمای آیرزین نسبت به گروه کنترل شده اییت کیه نتیای

پالیما و بیان ژن  PGC1αدر عضله قلب رتها دیابت شده

این تحقیق با پژوهش حاضر همخوان داشت .به نظر م ریید

با  STZمؤ ر ایت .از این رو ،م توان انجام تمرین مقاومت را

انجام فعالیت ورزش  ،هوميویتاز متابولیک را ایجاد م کند.

به عنیوان ییک اییتراتژ مهیم جهیت بهبیود عملکیرد قلیب

همچنین  Kangو همکیاران [ ]۶۱گیزارش کردنید بییان

دیابت ها توصیه کرد و به عنوان یک روش مداخلها تث یرگذار

بیش از حد ژن  PGC1αنقش مهم در جلوگیر از آتروفی

مورد توجه قرار داد.

عضییله ایییکلت دارد و نشییاندهنییده افییزایش مسیییر بیییوژنز
میتوکندریای و کاهش آییب اکسیداتیو ایت.

تعارض منافع

 Sheikhzadehو همکاران [ ]3تث یر ورزشها منظم بیا

در اییین پییژوهش هیییچگونییه تعییارض منییافع تویییط

شییدت متویییط را در هییایپرتروف و یییطح گلییوکز خییون در

نویسندگان گزارش نشده ایت.

موشها دیابت نر بالغ برری کردند .نتای این تحقیق نشان
داد که میانگین یطح گلوکز خون به طور معنی دار کیاهش

سهم نویسندگان

داشته ایت.

محمد باقدم امور مربوط به اجرا پژوهش ،تجزیه و تحلیل

در تحقیق دیگر  Mohammadiو همکاران [ ]9تث یر ۶2

دادهها و نگارش مقاله را بر عهده داشت ،کاظم باعث گردآور

هفته تمیرین مقیاومت بیر هیایپرتروف قلیب ،ییطح گلیوکز،

دادهها را انجام داد ،خالیید محمیدزاده ییالمت و کمیال عزییز

انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در رتها دیابت شده

بیگ نظارت و راهنمیای فرآینید انجیام پیژوهش و اصیالحات

با  STZرا برری کردند و نتای نشان داد بین گروه مقیاومت

مقاله را بر عهده داشتند.

و کنترل تفاوت معن دار وجود دارد .نتیای ایین تحقییق بیا
پژوهش حاضر همسو ایت.

تشکر و قدردانی

 Khaliliو  ]۶7[ Nouriتث یر  8هفته تمرین مقیاومت را

اییین پییژوهش برگرفتییه از ریییاله دکتییر محمیید باقییدم

بر ییطو انسیولین و شیاخص مقاومیت بیه انسیولین برریی

دانشجو گیرایش فیزیولیوژ ورزشی دانشیگاه آزاد اییالم

کردند .نتای نشیان داد  8هفتیه تمیرین مقیاومت بیر ییطو

واحد ینندج م باشد و تمام مخارج مال آن بر عهده دانشیجو

انسولین و شاخص مقاومیت بیه انسیولین کیاهش معنی دار

بوده ایت .از تمام افراد دخیل در این پژوهش نهاییت تشیکر

نداشت .نتای این تحقیق با پژوهش حاضر همسو بیوده و ایین

را دارم.

م تواند به دلیل نوع ،شدت و مدت فعالیت این پژوهش باشد.
از محدودیتها پژوهش حاضر ،م توان بیه عیدم کنتیرل
دقیق میزان تغذیه و خواب موشها دیابت نوع  2اشاره کرد.
پیشنهاد م گردد مطالعات مشابه با نیوع تمرینیات هیواز و
تناوب با شدتها متفاوت نیز بر آیریزین یرم پالیما و بییان
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Introduction: Due to the significant role of PGC1α in glucose metabolism, insulin has also been
induced by the Myokines with sports activities, which is reduced with type 2 diabetes. The gene
expression of PGC1α in diabetic people is reduced up to 50%. The purpose of this study was to
explore the Effect of 8 weeks of resistance training on IRISIN plasma serum and the gene
expression of PGC1α cardiac muscle in (streptozetosin) induced diabetic rats.
Materials and Methods: Sixteen male Wistar rats with an average weight of 200 ± 20 g were
randomly assigned to one of the two groups of the diabetic control (n = 8) and the diabetic
resistance (n = 8) and were kept in vitro. The experimental group received resistance training for 8
weeks. The following factors were measured: Blood samples were taken and then their heart was
abroad and using the Real Time-PCR method, the gene expression of PGC1α of the left ventricle
were measured. Independent sample t-test was used.
Results: The results showed that there was a significant difference between the average Irisin
(p=0/002), gene expression of PGC1α (p=0/001), glucose level (p=0/001) and insulin (p=0/004)
between the resistance diabetic group and the control diabetic group.
Conclusion: Based on the results of the present study, it seems that resistance training is
recommended as an important strategy for improving the gene expression of PGC1α and glucose
metabolism in diabetics. Therefore, it can be considered as an effective interference method.
Key words: Rats, Resistance Training, PGC1α Gene, Irisin.
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