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فيزيولوژي ورزشي

تأثیر مکملدهی رزوراترول و فعالیت هوازی بر میزان پروتئین  SIRT1و PGC-1α
عضلة اسکلتی و  UCP-1بافت چربی زیرپوستی موشهای صحرایی نر
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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعيين تأثير همزمان و مکملدهي رزوراترول و فعاليت هوازي بر ميزان پروتئين SIRT-
 PGC-1α ، 1عضلة نعلي و بافت چربي شکمي-کشالهاي و  UCP-1بافت چربي شکمي-کشالهاي در موشهاي
صحرايي نر بود .در اين پژوهش 32 ،سر موش صحرايي(ميانگين وزن 260 ± 10گرم ،سن هشت هفته)،
بهصورت تصادفي به چهار گروه شاهد ،تمرين ،مکمل-تمرين و مکمل تقسيم شدند .گروههاي تمريني بهمدت
 12هفته (هفتهاي پنج جلسه ،هر جلسه بهمدت  45دقيقه) روي نوارگردان فعاليت کردند .گروه مکمل-تمرين
روزانه  10ميليگرم بهازاي هر کيلوگرم از وزن بدنشان مکمل رزوراترول دريافت کردند .براي اندازهگيري
پروتئين بافتي  SIRT1 ،UCP-1و  PGC-1αاز روش االيزا (ساندويچ دوتايي) استفاده شد .آزمون تحليل
واريانس يکطرفه براي تحليل دادهها استفاده شد و سطح معناداري ( )P≤0.05درنظر گرفته شد .نتايج نشان
داد که ميزان پروتئينهاي  SIRT1و  PGC-1αدر بافت عضله و چربي سفيد زيرپوستي در گروه تمرين-
مکمل و گروه مکمل ،بهترتيب با  P≤0.001و  P≤0.05افزايش معناداري داشته است .پروتئين  UCP-1نيز
در بافت چربي سفيد ،پس از تمرينات افزايش معناداري را نشان داد) .(P≤0.001با توجه به نتايج
بهدستآمده ،احتماالً مکملدهي رزوراترول بههمراه فعاليتبدني هوازي تأثير قويتري بر افزايش ميزان
 SIRT-1و  PGC-1αعضلة نعلي و بافت چربي شکمي-کشالهاي و  UCP-1بافت چربي شکمي-کشالهاي
نسبت به استفادة جداگانه از فعاليتبدني يا مکمل رزوراترول دارد و احتماالً موجب تغيير فنوتيپ چربي سفيد
زيرپوستي به چربي بژ (بينابيني) ميشود.
واژگان کلیدی :تمرين هوازي  ،رزوراترولPGC-1α ،SIRT1 ،UCP-1 ،
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مقدمه
چاقی و اضافة وزن بیماری فراگیری در سطح جهانی شناخته میشود که میزان ،شیوع و مرگومیر
ناشی از آن بهطور چشمگیری روبهافزایش است .براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ،1میزان
جمعیت چاق یا دارای اضافة وزن جهان در سال  2016به تعداد  1/6میلیارد نفر افزایش یافته است
( .)1زمانیکه سلولهای چربی سفید بزرگ میشوند (مانند چاقی) ،باعث افزایش التهاب (افزایش
پروتئینهای اینترلوکین شش 2و سی.آر.پی ،)3.آسیب به شبکة میتوکندریایی و اختالل در متابولیسم
بافت چربی میگردند ( .)2افزایش تودة بافت چربی سفید بهویژه در ناحیة شکمی با سندروم متابولیکی
و مرگومیر ارتباط مستقیم دارد ( .)3یکی از راههای شایع برای درمان چاقی استفاده از روش غذا-
داروها 4است .برخی از پژوهشگران استفاده از این روش را برای درمان چاقی کافی نمیدانند و همراه
با آن ،انجام فعالیت بدنی را نیز پیشنهاد میکنند ( .)1اخیراً ترکیبی طبیعی و قدرتمندی بهنام
رزوراترول 5،4،3( 5تیروکسی -ترانس -استیلبین) 6شناسایی شده و در موارد متعددی نیز آزمایش
شده است .پلی فنول خوراکی ،رزوراترول ترکیبی شناخته شده است و یک عامل ضدچاقی ،ضدالتهابی
و ضداکسایشی قدرتمند محسوب میشود که در پوسته و دانة انگور سیاه ،بادامزمینی و پودر کاکائو
وجود دارد ( .)4،6رزوراترول شرایط متابولیکی ازطریق تنظیم مسیرهای کنترلکنندة هموستاز انرژی
را بهبود میبخشد .این ترکیب اثرهای مهمی بر بیوژنز و بیوسنتز میتوکندریایی و فرایند محدودیت
کالری 7دارد ( .)5مکملدهی رزوراترول در موشها باعث کاهش عوامل خطرزای قلبی -عروقی ازجمله
کاهش چربیهای خون شده است ( .)7سین 8و همکاران ( )8در مقالهای فراتحلیلی ،شواهد مستدلی
را از اثرهای رزوراترول بر سیرتویین یک ( ،)SIRT1بهبود حساسیت انسولینی و تغییرات مثبت در
روند تولید انرژی میتوکندریایی بهدست آوردند .از مکانیزمهای احتمالی اثرهای رزوراترول میتوان به
نقش مستقیم آن بر فعالیت ای.ام.پی.کیناز ( )9( )AMPKو جلوگیری از فعالشدن آدنوزین مونو
فسفات حلقوی فوسفو دیاستراز ( )10( )cAMP PDEاشاره کرد .فعالشدن  AMPKبهطور مستقیم
بر تحریک فعالیت  SIRT1اثر میگذارد (.)11،12

1. World Health Organization
2. IL-6
3. C Reactive Protein
4. Nutraceutical Approach
5. Resveratrol
6. 3,5,4′-Trihydroxy-Trans-Stilbene
7. Caloric Restriction
8. Cin

تاثير مکملدهي رزوراترول و فعاليت هوازي روي ميزان پروتئين....

169

 SIRT1در هسته قرار دارد و از اولین ژنهای شناختهشدة درگیر در پاسخ سلولی به استرس ( )8و
فراخوانی اسیدهای چرب سلولهای چربی در بدن انسان ( )13،14است .این عامل از فاکتورهای
هستهای مهم در فعالشدن (دیاسیتیلهشدن)  1PGC-1αمحسوب میشود .درواقع ،افزایش فعالیت
میتوکندری در حضور رزوراترول نشاندهندة فعالشدن  SIRT1پروتئین دیاستیالز است .این آنزیم
باعث القای  PGC-1αدر هسته میشود ( .)14محرکهای افزایندة  SIRT1منجر به فعالشدن PGC-
 ،1αافزایش آنزیمهای میتوکندریایی مرتبط با فرایند اکسیداسیون چربیها و تغییر متابولیسم انرژی
در سلولهای چربی سفید میشوند ( PGC-1α .)15یکی از مهمترین مولکولهای متابولیکی است ،و
در دو بافت عضلة اسکلتی و بافت چربی بیان میشود و نقشی حیاتی در هموستاز گلوکز ،چربی و
انرژی دارد ( PGC-1α .)16فعالیت میتوکندریایی را تنظیم میکند و میزان اکسیداسیون چربی را در
میتوکندری افزایش میدهد .همچنین ،در بیوژنزیز میتوکندریایی نقش اساسی ایفا میکند (.)16،17
 PGC-1αبیان پروتئینهای جفتنشدة نوع یک )UCP-1( 2میتوکندریایی را تنظیم (فعال) میکند؛
بنابراین ،نقش مهمی در گرمازایی عضلة اسکلتی و بافت چربی دارد ( PGC-1α .)17،18دراثر
استرسهای مختلفی ازجمله فعالیت بدنی بیان میشود و موجب تحریک بسیاری از فرایندهای مانند
بیوژنزیز میتوکندریایی ،آنژیوزنزیز ،تغییر نوع تار و جلوگیری از آتروفی عضالنی میگردد (.)19
 UCP-1در غشای داخلی میتوکندری سلولهای چربی قهوهای ،شبهقهوهای 3و زیرپوستی دیده شده
است ( .)20،21این پروتئین کانالی تشکیل میدهد که موجب نشت پرتون از غشای داخلی
میتوکندری در چرخة انتقال اکسیژن میشود؛ درنتیجه ،منجر به دفع انرژی بهصورت گرما میشود
()22؛ ازاینرو ،پژوهشگران افزایش فعالیت آن را برای کاهش عوارض چاقی مفید ارزیابی میکنند
( .)20تغییر فنوتایپ بافت چربی سفید «قهوهایشدن» 4دراثر قرارگیری مزمن در هوای سرد و تحریک
طوالنیمدت گیرندههای بتا -آدرنرژیک رخ میدهد .یکی از مهمترین تغییرات در این زمینه افزایش
میزان  UCP-1در سلولهای چربی سفید است ( .)23پژوهشها بیان  UCP-1در بافت چربی سفید را
بهعنوان هدف درمانی مهمی در مقابله با افزایش وزن و چاقی موردتوجه قرار دادهاند ( .)24احتماالً
فعالیت بدنی و مکمل رزوراترول از موارد اثرگذار در افزایش بیان  UCP-1هستند (5PPARγ .)8،25
یکی از گیرندههای هستهای مهم است که به میزان زیاد بهوسیلة  SIRT1در بافت چربی بیان میشود

1. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma Coactivator 1-Alpha
2. Uncoupling Protein 1
3. Brown-like Adipocyte
4. Browning
5. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma
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( )19،26و تنظیمکنندة اصلی آدیپوژنزیز است ( .)22چین هیوش 1و همکاران ( )25در رابطه با
تأثیرهای مکملدهی ترانس رزوراترول و فعالیت بدنی بر بافت قلبی و فسفوریالسیون فورهید باکس
سه )FOXO3( 2نشان دادند که مکملدهی یک ماهة رزوراترول و فعالیتبدنی روی موشهای صحرایی
 18ماهه منجر به کاهش فعالیت تی.ان.اف.آلفا ( )TNF-αو افزایش فعالیت مسیر
سیگنالینگ PI3K/Akt 3شده است .همچنین ،تأثیر همزمان مکمل زوراترول و فعالیتبدنی میزان
 FOXO3را کاهش داده بود .استنفورد 4و همکاران ( )27در مطالعهای فراتحلیلی نشان دادند که در
مدلهای جوندگان ،تمرینهای ورزشی میزان فعالیت میتوکندری را در بافت چربی زیرپوستی و
احشایی افزایش میدهند .همچنین ،بیان ژن  UCP-1دراثر سازگاری با تمرینهای ورزشی ،سلولهای
چربی شبهقهوهای را در بافت چربی زیرپوستی افزایش میدهد .عالوهبراین ،فعالیت بدنی تغییرات
مهمی را در بیان صدها ژن مرتبط با شاخص ادیپوکاینی در سلولهای چربی احشایی و زیرپوستی
ایجاد میکند .باسترم 5و همکاران ( )29اثرهای  12هفتهای فعالیت بدنی را بر افزایش PGC-1α
 ،UCP-1،آیریزین و بهبود روند تغییرات در بافت چربی مثبت ارزیابی کردند به این نتیجه رسیدند که
تغییرات در  PGC-1αو UCP-1احتماالً باعث بهبود عوارض چاقی و هموستاز گلوکز خواهد شد.
برمبنای نظریة اشپیگلمن و همکاران که تغییر فنوتیپ بافت چربی سفید به قهوهای را مطرح کردهاند
( ،)28با توجه به تأثیر مستقیم فعالیت بدنی و مکمل رزوراترول بر کاهش وزن و افزایش گرمازایی
بافت چربی این فرضیه مطرح میشود که ارتباط دوسویة فعالیت بدنی هوازی و مکملدهی رزوراترول
منجر به تأثیرهای دوچندان در افزایش میزان پروتئین  UCP-1،SIRT1و  PGC-1αبافتهای اصلی
درگیر در هموستاز انرژی؛ یعنی بافت چربی سفید و عضالنی میشود؛ ازاینرو ،در این پژوهش ،تأثیر
همزمان مکملدهی رزوراترول و  12هفته فعالیت هوازی بر میزان پروتئینهای  UCP-1 ،SIRT1و
 PGC-1αدر بافت چربی زیرپوستی و عضالنی موشهای صحرایی نر بررسی میشود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تجربی است که  28سر موش صحرایی نر نژاد ویستار 6از انیستیتو پاستور ایران
خریداری شدند (میانگین وزن 260 ± 10گرم ،سن دو هفته) .تعداد نمونهها براساس مطالعات قبلی

1. Chih-Hsueh
)2. Forkhead BOX Class O (FOXO3
3. Phosphatidylinositide 3-Kinases/ Protein Kinase B
4. Stanford
5. Boström
6. Vistar Rat

تاثير مکملدهي رزوراترول و فعاليت هوازي روي ميزان پروتئين....

171

درنظر گرفته شده بودند ( .)20،46موشها براساس دستورالعمل انجمن حمایت از حیوانات
آزمایشگاهی برای اهداف علمی و آزمایشگاهی (پژوهشکدة غدد و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی)
نگهداری شدند .موشها درطول مطالعه در شرایط دمایی  22 ± 2درجة سانتیگراد ،چرخة تاریکی و
روشنایی 12:12و بدون درنظرگرفتن محدودیت غذایی در قفسهای پلیاتیلن نگهداری میشدند.
درسراسر پژوهش ،یک نفر همة موشها را جابهجا میکرد .پس از همسانسازی وزن ،آزمودنیها
بهصورت تصادفی در چهار گروه مساوی هفتتایی شامل گروه های کنترل ( ،)Cتمرین ( ،)Tمکمل
( )Sو مکمل -تمرین ( )T-Sقرار گرفتند .در پایان هفتة چهاردهم 48 ،ساعت پس از آخرین جلسة
تمرین ،حیوانات با تزریق کتامین ( 30تا 50میلیگرم /کیلوگرم وزن بدن) و زایلوزین (پنج تا 10
میلیگرم /کیلوگرم) بیهوش شدند .پس از تأیید بیهوشی ازطریق عقبنکشیدن پا توسط لمس،
نمونهبرداری از بافتچربی زیرپوستی شکمی -کشالهای ( )4و بافت عضلة نعلی (( )17بهدلیل
خصوصیات متابولیکی و اکسایشی منحصربهفرد) انجام شد .نمونه ها ،بالفاصله داخل لوله آزمایش قرار
گرفتند و در نیتروژن مایع قرار داده شدند سپس برای انجماد در دمای  -80درجه به به بخش مربوطه
منتقل شدند.
نحوة استخراج بافت :ابتدا نمونههای بافت عضله و چربی سفید زیرپوستی ( 100میلیگرم بافت
منجمد) با روش هاونکوبی پودر شدند .سپس ،با یک میلیلیتر فسفات بافر سالین ( )PBSحاوی
آنتیپروتئاز (تهیهشده از کمپانی گلدبایو 1آمریکا) با دستگاه هموژنایزر رچ( 2مدل  )MM400ساخت
کشور آلمان ،بسته به نوع بافت ،با فرکانس و طول مدت مناسب هموژن شدند .برای بافت چربی سفید
زیرپوستی ،تعداد  15حرکت در ثانیه و زمان یک دقیقه و برای بافت عضله ،تعداد  30حرکت در ثانیه
و زمان پنج دقیقه درنظر گرفته شد .سپس ،بافتهای هموژنشده بهمدت  10دقیقه در  4000دور در
دقیقه و دمای چهار درجه سانتریفوژ شدند .سوپرناتانت محصول جدا و در دمای  -80نگهداری شد.
همچنین ،برای تعیین غلظت پروتئین از روش بردفورد استفاده شد و با بهرهگیری از منحنی استاندارد،
غلظت تام پروتئین بافت محاسبه گردید .غلظت پروتئین  UCP-1 ،SIRT1و  PGC-1αدر نمونههای
بافتی ،به روش االیزای ساندویچی دوتایی 3و با استفاده از کیتهای شرکت زل بایو 4آلمان 5و طبق
دستورالعمل کارخانة سازندة کیت انجام شد (جدول شمارة یک) .حساسیت کیتها در اندازهگیری
 0/06نانوگرم بر میلیلیتر بود .ضریب تغییرات بینآزمون و درونآزمون ،بهترتیب CV <%10و
1. Gold Bio
2. Retsch
3. Elisa Double Sandwich
4. Zell Bio
;5. UCP-1; Cat No: ZB-11252-R9648( ،)PGC-1α; Cat No: ZB-11342-R9648 ،) (SIRT1
Cat No: ZB-11214-R9648
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 CV <12%در هر سه کیت بود .برای یکسانسازی میزان پروتئین بارگذاریشده ،هر چاهک غلظتهای
پروتئینی بهدستآمده از هر نمونه بر غلظت پروتئین تام که از روش بردفورد بهدست آمده بود ،تقسیم
شد و بهصورت نانوگرم بر میلی لیتر گزارش گردید.
جدول  -1روش آناليز االيزاي دوبل ساندويچي براي سنجش مقدار کمي پروتئينهاي  UCP-1 ،SIRT1و
 PGC-1αدر بافت عضله و چربي زيرپوستي
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

اجرا
آمادهسازی نمونهها (هموژناسیون(لیز بافتی)) و استانداردها
اضافهکردن (نمونه ( 40 μlنمونه)  10 μl +آنتیبادی پزوتئین ( +)UCP-1محلول استاندارد  50 μlو μl
محلول استرپتاویدینHRP-
قراردادن در دمای ℃ 37بهمدت  60دقیقه برای انجام واکنش
شستن پلیت ها با  300 μlبافر شستوشو (پنج تکرار)
 50 μlکروموژن محلول  Aو  50 μlمحلول  Bاضافه شد .سپس انکوباسیون بهمدت  10دقیقه در معرض
دمای ℃ 37برای توسعة رنگ قرار گرفت.
اضافهکردن  50 μlمحلول توقف واکنش ()stop solution
خواندن ارزشهای عددی  ODبهمدت  10دقیقه در 450nm
نتیجة عددی نهایی )(ng/g tissue

پروتکل تمرینی شامل دو هفته سازگاری با محیط و نوارگردان با هدف آشنایی حیوانات با شرایط
تمرین 12 ،هفته تمرین (پنج روز در هفته) با شیب صفر درجه روی دستگاه نوارگردان بود .پروتکل
تمرین هوازی :گروه تمرین و گروه مکمل -تمرین ،بهمدت  12هفته (پنج روز در هفته) با رعایت اصل
اضافة بار در تمرین استقامتی بهمدت  45دقیقه قرار گرفتند .حجم پروتکل تمرین ورزشی نشاندهندة
 60-75درصد حداکثر مصرف اکسیژن جوندگان برای یک برنامة ورزشی با شدت متوسط بود (.)20
سرعت نوارگردان طی این  12هفته از  10متر در دقیقه تا  30متر در دقیقه افزایش داشت ()20
(جدول شمارة دو).
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جدول  -2پروتکل تمرين هوازي با شيب صفر درجه
سرعت (متر در دقيقه)

مدت (دقيقه)

هفتهها
هفته اول

5

آشنایی

هفته دوم

10

آشنایی

هفته سوم

10

20

هفته چهارم

10

20

هفته پنجم

15

25

هفته ششم

15

25

هفته هفتم

20

30

هفته هشتم

20

30

هفته نهم

20

35

هفته دهم

25

35

هفته یازدهم

25

40

هفته دوازدهم

30

40

هفته سیزدهم

30

45

هفته چهاردهم

30

45
ویلک1

برای آزمون فرضیة پژوهش جهت بررسی پیشفرضهای طبیعیبودن ،از آزمون شاپیرو-
استفاده شد و آزمون آنوای یکطرفه برای بررسی تفاوت گروهها بهکار برده شد .سطح معناداری
 α=0.05درنظر گرفته شد .همچنین ،برای تجزیهوتحلیل آماری دادهها از نرمافزار اس.پی.اس.اس2
نسخة  22استفاده شد .برای تعیین محل تفاوت از آزمون تعقیبی شفی 3استفاده شد .نتایج :آزمون
شاپیرو -ویلک نشان میدهد که توزیع دادهها طبیعی بود .همچنین آزمون تی همبسته تفاوت
معناداری را در وزن موشهای تمام گروهها گزارش کرد (( )P=0.001شکل شمارة یک)؛ اما درصد
میانگین افزایش وزن گروههای تمرینی و مکمل نسبت به گروه کنترل کمتر بود (جدول شمارة سه).

1. Shipper-Wileck Normal Range
2. SPSS 22
3. Scheffe Post Hoc
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70
کنترل

60
50

مکمل رزوراترول

گرم

40
تمرین هوازی

30
تمرین -مکمل

20
10
0

هفته دوازدهم

هفته نهم

هفته ششم

هفته سوم

هفته اول

شکل  -1ميانگين تغييرات وزن موشهاي صحرايي نر درمدت برنامة تمريني (گرم) .گروه کنترل – 63/1
گروه رزوراترول  – 39/7گروه تمرين  -34/6گروه (تمرين -رزوراترول)(توأم) 22/8
جدول  -3ميانگين تغييرات وزن موشهاي صحرايي نر(قبل و بعد از برنامة تمريني)
گروه /متغير

وزن قبل (گرم)

وزن بعد (گرم)

مقدار تي

کنترل
مکمل رزوراترول
تمرین
تمرین-مکمل

267/ ±4 11
251/1 ± 11/2
263/1 ± 14/4
271/8 ± 13/7

322/3 ± 14/7
290/4 ± 9/5
293/3 ± 12/7
297/1 ± 11/9

9/286
14/058
11/901
31/303

درصد

درصد

معناداري

افزايش وزن

* 0/001
*0/001
*0/001
*0/001

20%
15%
11%
9%

*تفاوت معنادار ( )P≤0.001بین قبل و بعد از  12هفته تمرین ،درونگروهی

شکل شمارة دو نشان میدهد که میزان پروتئینهای  SIRT1و  PGC-1αدر بافت عضلة نعلی بهترتیب
) (F=19.38, P≤0.001) ،(F=11.94, P≤0.001تفاوت معناداری داشتند .آزمون تعقیبی نشان داد که
در گروه تمرین -مکمل در مقایسه با سه گروه دیگر اختالف معنــاداری در میـزان پروتئــینهای
 SIRT1و  PGC-1αوجــود داشــت که بهتــرتیــب ) (F=13.624, P≤0.001و
) (F=70.016, P≤0.001بود.
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نانو گرم بر گرم

شکل  -2ميزان تغييرات پروتئين ) SIRT1 (ng/g tissueو  PGC-1αبافت عضله :در گروه مکمل-تمرين
بهترتيب  3/95 ± 1/02و 2/98 ± 0/26
* نشانگر معناداری در سطح)(P≤0.05

شکل شمارة سه نشان میدهد که میزان پروتئینهای  SIRT1و  PGC-1αدر بافت چربی سفید
زیرپوستی در گروه  T-Sبهترتیب با ) (F=70.016, P≤0.001) ،(F=13.624, P≤0.001تفاوت معناداری
داشتند .در بافت چربی سفید زیرپوستی میزان پروتئین  UCP-1در گروه  T-Sدر مقایسه با سه گروه
دیگر تفاوت معناداری داشت ) .(F=14.98, P≤0.001همچنین ،گروههای  Sو  Tدر مقایسه با گروه
کنترل بهترتیب با ( )P≤0.001و ( )P≤0.029تفاوت معناداری داشتند (شکل شمارة چهار).

نانو گرم بر گرم

شکل  -3ميزان تغييرات پروتئين ) SIRT1 (ng/g tissueو  PGC-1αبافت چربي زيرپوستي در گروه
مکمل-تمرين بهترتيب  14/35 ± 1/99و 13/05 ± 1/7
* نشانگر معناداری در سطح)(P≤0.05
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*

*

تمرین هوازی

مکمل رزوراترول

نانو گرم بر گرم

تمرین -مکمل

2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
کنترل

شکل  -4ميزان تغييرات پروتئين ) UCP-1 (ng/g tissueبافت چربي زيرپوستي در گروه مکمل-تمرين
 ،1/34 ± 0/39گروه مکمل  1/05 ± 0/26و گروه تمرين 0/81±0/38
* نشانگر معناداری در سطح)(P≤0.05

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد که در ارتباط با سازگاری با تمرین هوازی و مکملدهی رزوراترول ،افزایش
معناداری پس از  12هفته در میزان پروتئینهای  PGC-1α ، SIRT-1و  UCP-1در عضلة نعلی و
بافت چربی زیرپوستی گروه تمرین -مکمل در مقایسه با سه گروه دیگر (مکمل ،تمرین و کنترل)
مشاهده شد .بهنظر میرسد که مصرف مکمل رزوراترول همراه با فعالیت بدنی هوازی توانسته تغییراتی
فراتر از مصرف رزوراترول و تمرین هوازی بهصورت جداگانه ،ایجاد کند .همسو با این نتایج،
پژوهشهای متعددی افزایش بیان و افزایش غلظت پروتئین  SIRT1در تمرینهای حاد و مزمن را
گزارش کردهاند ( SIRT1 .)30،31نقش حیاتی در رشد ،فعالشدن فاکتورهای مهم در روند متابولیسم
انرژی ،افزایش فعالیت پروتئین فعالشده بهوسیلة میتوژن 1و تنظیم مثبت  PGC-1αایفا میکند
( .)32،33همانطورکه در این مطالعه نشان داده شد ،میزان پروتئینهای  SIRT-1و  PGC-1αدر
گروههای تمرینی و مکمل افزایش داشت SIRT1 .نقش مهمی در بیوژنز میتوکندریایی ازطریق
برداشته شدن گروه اسیتیل PGC-1α 2در سلولهای عضالنی برعهده دارد ( .)32،34لینگ 3و همکاران
( )35نشان دادند که فعالیتبدنی مزمن بهطور همزمان منجر به القای  ،SIRT1افزایش فعالیت AMPK
1. Mitogen-Activated Protein Kinase
2. Deacetylation
3. Ling
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و فعالشدن  PGC-1αشده است و این تغییرات نقش مهمی در بیوژنز میتوکندریایی ایفا میکنند.
عالوهبر فعالیتبدنی ،یکی دیگر از عوامل محرک بالقوة دیگر در فعالشدن  ،SIRT1رزوراترول است
( .)33،36پژوهش حاضر نشان داد که ،مکملدهی رزواترول همراه با فعالیت بدنی هوازی در میزان
بیان  SIRT1و  PGC-1αعضله در گروه تمرین -مکمل در مقایسه با گروه کنترل ،بهطور معناداری
(بهترتیب  65و  78درصد ) افزایش داشت .این نتایج ،همسو با مطالعات لینگ ( )33و باستورم ()37
بود؛ البته مطالعاتی نیز با تردید به اثرگذاری رزوراترول بر  SIRT1و  PGC-1αنگریستهاند ( .)34با
مکانیزمهای احتمالی پیشنهاد شده ،میتوان به نقش مستقیم رزوراترول در افزایش فعالیت AMPK
( )33و همچنین جلوگیری از فعالشدن آدنوزین مونو فسفات حلقوی فوسفو دی استراز ( cAMP
 )38( )PDEاشاره کرد .فعالشدن  AMPKبهطور مستقیم بر تحریک فعالیت  SIRT1اثر میگذارد
( .)37،34عالوهبراین ،پژوهشگران مختلفی گزارش کردهاند که مصرف دوز باالی رزوراترول عالوهبر
فعالکردن  SIRT1میتواند از م سیرهای مستقل دیگری منجر به توسعة عملکرد میتوکندریایی شود
( .)4این مسیرها عبارتاند از :مسیرهای فعالیت کانالهای یونی ،مسیرهای سیگنالینگ درونسلولی
مانند  ،5’cAMPK1نیتریک اکساید و واکنشهای ضداکسایشی ( .)6،33شاید بتوان یکی از دالیل
احتمالی تاثیر  SIRT1بر افزایش فعالیت  PGC-1αرا ،تحریک مسیرهای باالدستی  AMPKعنوان
کرد که موجب برداشته شدن گرول استیل AMPK 2و سرین/تریونین کیناز دو )STK ІІ( 3میشود
( .)39عالوهبراین ،با استفاده از مدل حذفی القایی ،گروه سینکلر نشان دادند که ،فرم غیرفعال SIRT1
برای فعالیت رزوراترول و فعالشدن  AMPKدر بهبود عملکرد بیوژنز میتوکندریایی موردنیاز است
( .)40در پژوهش حاضر ،افزایش معنادار میزان بیان  SIRT1و  PGC-1αدر بافت عضالنی ،به اهمیت
برداشته شدن گروه استیل  PGC-1αتوسط  SIRT1برمیگردد .گروه فینکل 4پیشنهاد کردند ،شواهد
مستدلی وجود دارند که  SIRT1بهصورت فیزیکی و عملکردی با  PGC-1αدر تعامل است (.)29،41
افزونبراین ،تحریکات هورمونی نقش مهمی در افزایش بیان  PGC-1αدر بافت عضالنی و بافت چربی
سفید ایفا میکنند؛ بهطوریکه فعالیت بدنی مزمن میزان ترشح هرمون تیروئید را افزایش میدهد،
که احتماالً در افزایش  PGC-1αنقش دارد ( .)27همچنین ،تولید اینتر لوکین شش 5هنگام
فعالیتبدنی در عضالت افزایش مییابد و منجر به فعالشدن 5’AMPپروتئینکیناز میشود .این عامل
میانجی تنظیم بیان ژن  PGC-1αاست ( .)35در بافت عضله ،میزان تغییرات  SIRT1در گروه تمرین
1. 5' Adenosine Monophosphate-Activated Protein Kinase
2. Deacetylation
3. Serin/Thereonin Kinase ІІ
4. Finkel
5. IL6
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با  31درصد (باوجود افزایش ،اما تفاوت معنادار مشاهده نشد) و گروه مکمل با 36درصد  ،افزایش
معنادار در مقایسه با گروه  Cبهدست آمد که با مطالعات در این زمینه همسو بود ( .)20،21بااینحال،
برخی پژوهشگران فقدان تأثیرپذیری رزوراترول بر  SirT2قارچ را گزارش کرده بودند ( .)38همچنین،
دلیل معناداربودن  SIRT1در گروه مکمل ،در مقایسه با گروه تمرین ،احتما ًال تأثیر مکمل رزوراترول
در فعالکردن  SIRT1از مسیرهای گوناگون است .این ترکیب عالوهبر تحریک بیان  SIRT1و اثرهای
مستقیم بر  ،PGC-1αمنجر به فعالشدن  AMPKمیشود ،و این آنزیم خود منجر به افزایش SIRT1
و در نهایت باعث برداشته شدن گروه اسیتیل و فعال شدن  PGC-1αمیشود (.)6 ،33،34
دررابطه با بافتچربی زیرپوستی ناحیة اینگوینال شکمی ،در میزان پروتئین سلولهای چربی در گروه
مکمل -تمرین در مقایسه با سه گروه دیگر نتایج معناداری بهدست آمد؛ بهطوریکه بیان نسبی SIRT1
 85 ،درصد و بیان نسبی  127 ،PGC-1αدرصد افزایش داشتند .همچنین ،میزان بیان نسبی
 UCP-1در این گروه  123درصد افزایش نسبت به گروه کنترل داشت .باستورم و همکاران نشان دادند
که بافت چربی زیرپوستی مستعد تغییر فنوتایپ بهسمت بافت چربی قهوهای است .آنها میزان
تغییرات  UCP-1را چندین برابر گزارش کردند ( .)38بهنظر میرسد که تحریک مکانیزمهای باالدستی
توسط رزوراترول منجر به تحریک فعالیت  PGC-1α ، SIRT1و افزایش فعالیت  AMPKازیکسو و از
سوی دیگر فعالیت بدنی مزمن از طریق فعالشدن گیرندههای سطح سلولی توسط اپینفرین و برخی
هورمونهای درگیر منجر به القای مسیرهای پیامرسان باالدستی میگردد ،که منتج به افزایش بیان
 UCP-1در چربی زیرپوستی و حتی بافت چربی قهوهای میشود( .)17،37،42در پژوهش حاضر سطح
پروتئین  FNDC5بررسی نشد؛ اما این احتمال وجود دارد که ا افزایش  SIRT1و  PGC-1αدر بافت
عضله ،منجر به بیان  FND5گردد که باعث ترشح آیریزین از سلول عضالنی به درون خون میشود
که باعث افزایش بیان  UCP-1ناشی از فعالیتبدنی در سلولهای چربی است ( .)11،29،40عالوهبراین،
در بافت چربی ،افزایش بیان  PGC-1αنقش اساسی در القای  UCP-1ناشی از تمرینهای هوازی دارد
(.)43
 PPARsگیرندههای هستهای مهمی هستند که به میزان زیادی توسط  SIRT1در بافت چربی بیان
میشوند ( .)32،44این نتایج با تغییرات معنادار میزان  PGC-1αدر بافت چربی در مطالعة حاضر
همسو بود .بااینوجود ،آیا میتوان با این نتایج بهدستآمده تغییرات فنوتایپ چربی سفید را به چربی
قهوهای محتمل دانست؟ همانطورکه مطالعات نشان دادهاند ،تفاوت در تعداد و نوع میتوکندریها
وجه تمایز اصلی بافت چربی قهوهای با چربی سفید است .عالوهبراین ،بیوژنز میتوکندریایی شامل
فرایند پیچیدهای از همکاری هسته و ژنهای کدشدة میتوکندری در سلول است .حلقة اصلی این
فرایند  PGC-1αاست؛ بهطوری که افزایش بیان آن منجر به افزایش بیوژنز میتوکندریایی در بافت
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چربی سفید میشود ( .)35مسدودکردن فعالیت این ژن منجر به کاهش تعداد و اندازة میتوکندری
در بافت چربی سفید و عضالنی شده است ( .)35،43،44لینگ و همکاران نشان دادند که فعالیت
بدنی  10تا  12هفتهای موشها روی نوارگردان ،بهطور موازی منجر به افزایش و فعالشدن ، SIRT1
 PGC-1αو افزایش فعالیت  AMPKشده است ( .)35عالوهبراین ،افزایش  PGC-1αدر تمرینهای
مزمن چه در میزان پروتئین و چه در میزان آر.ان.ای.پیامرسان ( )mRNAمشاهده شده است (.)45
با اینکه این نتایج را ایکدا )46( 1در سال  2006گزارش کرد ،در هشت هفته تمرین اختیاری موشها
روی نوار گردان ،تغییراتی در میزان بیان ژن  PGC-1αمشاهده نشد؛ ولی تغییراتی در ژنهای
میتوکندری مشاهده شد .احتماالً دالیل نبود معناداری در پروتکل اختیاری ،نحوة دویدن موشها و
میزان فعالیت آنها باشد .همچنین ،در مطالعة حاضر میزان پروتئین بافتی سنجیده شده است؛ زیرا،
تخمینی دقیقتر از میزان فعالیت بیان ژنهای ذکرشده ترسیم میکند؛ اما در مطالعة ایکدا میزان
بیان ژن سنجیده شده بود .بااینحال ،بهنظر میرسد که مطالعات در این زمینه محدود هستند (.)31
فعالیت بدنی هوازی با توجه به ایجاد تغییرات (کاهش) در نسبت حاملهای الکترونی
( )NADH/NAD+احتماالً تحریککنندة فعالیت  SIRT1در عضالت موشها باشد ( .)47بااینوجود،
انجام مطالعات بیشتر ،در رابطه با تغییرات فیزیکی و بیوشیمیایی فنوتایپ چربی سفید شبهقهوهای
(بژ) موردنیاز است.
این موارد را بهعنوان محدودیت پژوهش حاضر باید درنظر داشت -1 :تغییرات پروتئین FNDC5
اندازهگیری نشد؛  -2ارزیابی تغییرات در پروتئین نواحی مختلف بافت چربی زیرپوستی امکانپذیر
نبود؛ زیرا ،نتایج بخش چربی زیرپوستی اینگوینال را نمیتوان به دیگر نواحی تجمع چربی تعمیم داد؛
 -3سنجش میزان تغییرات ژنهای درون میتوکندری سلولهای چربی در بافت چربی زیرپوستی
میسر نبود.
بهطورکلی ،در رابطه با سازوکار احتمالی تأثیر با هم تمرین هوازی و مکمل رزوراترول میتوان چنین
نتیجهگیری کرد که موجب افزایش میزان پروتئین  PGC-1α ،SIRT1و ( UCP-1نشانگر کلیدی
قهوهایشدن بافت چربی زیرپوستی) ،چه در عضله و چه در بافت چربی زیرپوستی اینگوینال شده در
مقایسه با تمرین مجزا و مصرف مکمل رزوراترول شده است .مکانیزمهای احتمالی این تغییرات بررسی
شد .انجام تمرینهای بلندمدت هوازی همراه با استفاده مکمل رزوراترول احتماالً منجر به کاهش
بیشتر وزن ،در مدت زمان معین در مقایسه با انجام فعالیتبدنی صرف ،میشود .همچنین ،از فواید
احتمالی این روش میتوان به تحریک باالدستی مکانیزمهای تأثیرگذار در روند تولید میتوکندری و
کاهش عوارض چاقی (ازطریق افزایش گرمازایی و افزایش هزینة انرژی) اشاره کرد.
1. Ikeda
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 روی،پیشنهاد میشود که در پژوهشها با توجه به تاثیر مثبت مکمل دهی رزوراترول و فعالیت بدنی
 تا تاثیرات مفید، در مسیر های متابولیکی مختلف انجام شود،روند کاهش وزن بهصورت همزمان
) با درصد خطای پایین مورد..  تغیرات تعداد میتوکدری در بافت چربی و-احتمالی(میزان کاهش وزن
 پژوهش مشابهی روی نمونههای انسانی دارای اضافة وزن و با رژیم غذایی، همچنین.بررسی قرار گیرید
. تا آثار دقیق مکمل رزوراترول و تمرین هوازی دقیق تر بررسی شود،یکسان در این زمینه انجام شود
بهعنوان پیشنهاد کاربردی توصیه میشود از فعالیتهای هوازی با شدت متوسط و همچنین منابع
.غذایی سرشار از رزوراترول در رژیم غذایی افراد دارای اضافة وزن و چاق استفاده گردد
تشکر و قدردانی
 بدینوسیله از همکاران بخش.مطالعة حاضر حاصل رسالة دکتری دانشگاه آزاد تهران مرکز است
بیوشیمی پژوهشکدة غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تمام کسانی که در انجام
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