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فيزيولوژي ورزشي

تمرین استقامتی افزایش بیان ناشی از دیابت نوروتروفین 5/4-را در ریشههای
حسی عصب سیاتیک کنترل میکند
رسول اسالمی
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 .1استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
تاريخ دريافت1395/12/22 :

تاريخ پذيرش1396/03/23 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسي تأثير شش هفته تمرين استقامتي بر بيان ژن نوروتروفين 5/4-در
ريشههاي حسي عصب سياتيک رتهاي نر داراي نروپاتي ديابت بود .بدينمنظور ،تعداد  20سر
موش نر ويستار (ده هفته سن ،ميانگين وزن  326/3 ± 8/4گرم) بهکار گرفته شدند .رتها بهطور
تصادفي به چهار گروه پنجتايي ،ديابت تمرينکرده ،گروه ديابت کنترل ،گروه سالم تمرينکرده و
گروه سالم کنترل تقسيم شدند .دو هفته پس از القاي ديابت ،پروتکل تمرين استقامتي بهمدت
شش هفته با شدت ماليم (معادل  50-55درصد اکسيژن مصرفي بيشينه) براي پنج روز در هفته
انجام شد .براي سنجش بيان نوروتروفين 5/4-از تکنيک ريل تايم استفاده شد .همچنين ،براي
تجزيهوتحليل آماري از آزمون تحليل واريانس يکطرفه استفاده شد .نتايج پژوهش نشان داد که
نروپاتي ديابت باعث افزايش معنادار بيان ژن نوروتروفين 5/4-در ريشههاي حسي عصب
سياتيک شد ( .)P ≥ 0.001شش هفته تمرين استقامتي نيز باعث افزايش معنادار بيان ژن
نوروتروفين 5/4-در ريشههاي حسي عصب سياتيک رتهاي نر سالم شد ( .)P ≥ 0.05همچنين،
تمرين ورزشي بيان ژن نوروتروفين ،5/4-در ريشههاي حسي عصب سياتيک رتهاي داراي
نروپاتي ديابت تغيير معناداري نداد ()P = 0.938؛ اما بيان ژن نوروتروفين 5/4-گروه ديابت
تمرين در مقايسه با گروه ديابت کنترل ،کاهش معناداري يافت ()P ≥ 0.001؛ بنابراين ،بهنظر
ميرسد که ديابت و شش هفته تمرين استقامتي بهتنهايي باعث افزايش بيان ژن نوروتروفين5/4-
در ريشههاي حسي عصب سياتيک ميشود؛ اما در تعامل با يکديگر تأثيرات آنها کاهش مييابد.
واژگان کلیدی :نروپاتي ديابت ،نوروتروفين ،5/4-تمرين استقامتي ،عصب سياتيک
*
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مقدمه
شامل گروه نامتجانسی از ملکولهای تولیدشده توسط نورونها ،سلولهای
فاکتورهای تغذیة
شووان ،پایانههای عصبی و عضالت هدف هستند ( .)1در انسان ،خانوادة نوروتروفین 2از شش
پروتئین تشکیل شده است که شامل این موارد هستند :فاکتور رشد عصبی ،)NGF( 3فاکتور
نوروتروفیک مشتقشده از مغز ،)BDNF( 4نوروتروفین( 3-نوروتروفین ،)3-نوروتروفین5/4-
( )NT-5/4و نوروتروفین .)NT-6( 6-این پروتئینها بهلحاظ ساختاری و عملکردی به هم نزدیک
هستند و تقریب َا در 50درصد از اسیدهای آمینه مشابه هستند ( .)1مشخص شده است که سیستم
عصبی عضالنی از جایگاههایی است که نوروتروفینها تأثیرات ویژهای در آنجا اعمال میکنند؛ برای
مثال ،نوروتروفینها نقشی حیاتی در تنظیم بقا و حفظ عملکردهای ویژه برای جمعیت گوناگون
نورونها 5دارند ( .)2-4در افراد بالغ ،نروتروفینهای سیستم عصبی محیطی )PNS( 6از بافتهای
هدف سنتز میشوند و رهایش مییابند و در حفظ و احیای بافتهای عصبی درگیر هستند .بهعالوه،
سطح نروتروفینهای اعصاب محیطی در پاسخ به آسیب عصبی و بهویژه در برهمکنش بین بافتهای
هدف و نورونهای عصبرسان آنها تغییر میکند ( .)5عضالت مخطط ازجمله بافتهای هدف
هستند که نروتروفین تولید میکنند (.)6،7
اطالعات جمعآوریشده از مدلهای حیوانی دیابت نشان داده است که کمبود و نقص فاکتورهای
نوروتروفیک و گیرندههای آنها در پیشرفت نروپاتی دیابت دخیل هستند ( .)8آتروفی و حتی مرگ
نورونها میتواند بهعلت کاهش فاکتورهای رشدی در نروپاتی دیابت ایجاد شود ( .)9در چندین
مطالعة حیوانی ،کاهش سطوح  mRNAنوروتروفین 3-و فاکتور رشد عصبی و نیز پروتئین فاکتور
رشد عصبی در عضالت دیابتی مشاهده شده است .بااینحال ،افزایش در سطح  mRNAفاکتور
نوروتروفیک مشتقشده از مغز گزارش شده است ( .)10-12مطالعهای روی نروتروفینها در بیماران
آمیوتروفیک لَترال اسکلروسیس ،)ALS( 7سطوح افزایش یافتهای از فاکتور رشد عصبی ،فاکتور
نوروتروفیک مشتقشده از مغز ،نوروتروفین 3-و نوروتروفین 5/4-را در بافت عضلة پس از مرگ نشان
داد که بهصورت واکنش بیشجبرانی در بافت عضله نسبت به بیعصبشدن تفسیر شده است (.)13
عصبی1

1. Neurotrophic Factors
2. Neurotrophin
)3. Nerve Growth Factor (NGF
)4. Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF
5. Neurons
)6. Peripheral Nervous System (PNS
7. Amyotrophic Lateral Sclerosis
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درمجموع ،چنین بهنظر میرسد که بیان نوروتروفینها در شرایط پاتولوژیک ازجمله نروپاتی دیابت
دچار تغییر میشود و این تغییر وابسته به شرایط و نوع بیماری است.
افزونبراین ،فعالیت افزایشیافته بهصورت تمرین ورزشی ،بازسازی نورونهای حسی را پس از آسیب
آکسون افزایش می دهد و بیان ژن پروتئینهای موردنیاز را برای رشد و بازسازی آکسون تحریک
میکند ( .)14در چندین مطالعه ،رهایش ،سنتز و ترجمة وابسته به فعالیت فاکتور نوروتروفیک
مشتقشده از مغز و نوروتروفین 5/4-در جمعیتهای سلولی مختلف گزارش شدهاند ()15-18؛ برای
مثال ،طبق گزارشها ،عضلة اسکلتی ،نوروتروفین 5/4-را در شیوهای وابسته به فعالیت سنتز میکند
( .)15همچنین ،تحریک الکتریکی عصب سیاتیک رت برای یک ساعت ،میزان  mRNAنوروتروفین-
 5/4را در هردو عضلة نعلی و دوقلو بهمدت سه ساعت افزایش میدهد و در  12ساعت به بیشترین
سطح میرسد ( .)15برعکس ،هنگامیکه انتقال عصبی -عضالنی توسط آلفا بونگاروتوکسین 1بلوک
شد یا عصب سیاتیک قطع شد mRNA ،نوروتروفین 5/4-در عضلة نعلی کاهش یافت ( .)15در
شرایط دیابت نیز چندین مطالعه نشان دادهاند که تمرین ورزشی بیان نوروتروفینها را تحتتأثیر
قرار میدهد؛ برای مثال ،دخیلی و همکاران ( )19نشان دادند که تمرین استقامتی باعث افزایش
بیان ژن  NGFدر شرایط نوروپاتی دیابت میشود .همچنین ،اسالمی و همکاران ( )20،21گزارش
کردند که در شرایط نوروپاتی دیابت ،بیان ژن  ،BDNFتحتتأثیر تمرین استقامتی تنظیم مثبت
میشود؛ بنابراین ،چنین بهنظر میرسد که تمرین استقامتی برای تنظیم بیان فاکتورهای تغذیة
عصبی در شرایط نوروپاتی دیابت توانایی دارد؛ ازاینرو ،مطالعة تأثیر تمرینات ورزشی بر بیان اعضای
دیگر از خانوادة فاکتورهای تغذیه عصبی میتواند به درک ما از تأثیرات تمرین استقامتی در شرایط
نوروپاتی دیابت کمک کند.
درمجموع ،باتوجه به نتایج مطالعات قبلی مبنی بر تغییر بیان نوروتروفینها در شرایط پاتولوژیک
همچون نوروپاتی دیابت و نیز توانایی فعالیت بدنی در تنظیم بیان این فاکتورهای تغذیة عصبی،
فرض کردیم که نوروپاتی دیابت بیان نوروتروفین 5/4-را تغییر خواهد داد و تمرین ورزشی میتواند
این تغییر را تعدیل کند؛ ازاینرو ،هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی اثر شش هفته تمرین
استقامتی بر بیان ژن نوروتروفین 5/4-در ریشههای حسی عصب سیاتیک در شرایط نوروپاتی دیابت
است.

1. α-Bungarotoxin
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روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنوع تجربی است 28 .سر موش صحرایی نر ویستار با هشت هفته سن و میانگین
وزنی  271 ± 11/2گرم از انستیتوی رازی خریداری شدند .همة رتها در شرایط کنترلشدة
محیطی با میانگین دمای  22 ± 3درجة سانتیگراد ،چرخة روشنایی -تاریکی  12-12ساعت و با
دسترسی آزاد به آب و غذای ویژة موش نگهداری شدند .پس از دو هفته آشناسازی و سازگاری
حیوانات با محیط جدید و رسیدن به وزن مطلوب  326/3 ± 8/4گرم ( 20 ،)22تا از حیوانات دارای
شرایط ورود به پژوهش بودند که بهطور تصادفی به چهار گروه پنجتایی تقسیم شدند :گروه دیابت
تمرینکرده ( ،1)DTGگروه دیابت کنترل ( ،2)DCGگروه سالم تمرینکرده ( 3)HTGو گروه سالم
کنترل ( .4)HCGدر شکل شمارة یک ،همة مراحل اجرای پژوهش حاضر نشان داده شدهاند .درطول
مرحلة آشناسازی ،برای سازگارشدن با شرایط آزمایشگاه ،نوارگردان و دستکاری ،حیوانات پنج روز
در هفته بهمدت  10-15دقیقه با سرعت  10متر در دقیقه روی نوارگردان راه رفتند.
نحوة القای دیابت توسط  :STZپس از  12ساعت محرومیت از غذا ،با تزریق درونصفاقی محلول
استرپتوزسین( )STZ( 5ساخت شرکت سیگما 45( )6میلیگرم /کیلوگرم حلشده در بافر سیترات
تازة  0/5میلیمول بر لیتر )PH:4.5 ،دیابت القا شد .به رتهای غیردیابتی نیز معادل حجمی بافر
سیترات تزریق شد 48 .ساعت پس از تزریق ،با ایجاد یک جراحت کوچک توسط النست روی ورید
دم رتها ،یک قطره خون روی نوار گلوکومتری قرار داده شد و نوار توسط دستگاه گلوکومتر
(گلوکوترند ،72شرکت روشة آلمان) خوانده شد و رتهایی که قند خون آنها باالتر از 300
میلیگرم بر دسیلیتر بود ،بهعنوان رتهای دیابتی وارد مطالعة حاضر شدند ( .)22شایان ذکر است
که در پژوهش حاضر ،پس از تزریق  ،STZهیچگونه عالئم ناشی از تزریق اشتباه نظیر تورم شکم و
مشکالت گوارشی در حیوانات مشاهده نشد و دو هفته پس از القای دیابت ،پروتکل تمرین استقامتی
بهمدت شش هفته انجام شد و تمام جلسات تمرینی در پایان سیکل خواب حیوانات و بین
ساعتهای  16تا  18عصر برگزار شد.

1. Diabetic Training Group
2. Diabetic Control Group
3. Healthy Training Group
4. Healthy Control Group
)5. streptozotocin (STZ
6. Sigma, St. Louis, MO
7. Glucotrend 2
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برنامة تمرینی :در پژوهش حاضر ،از تمرینات استقامتی استفاده شد که بهدلیل اثبات تأثیر این شیوة
تمرین بر بیان ژن فاکتورهای تغذیة عصبی در پژوهشهای قبلی بود .از شدت تمرینی متوسط
( 55-50درصد اکسیژن مصرفی بیشینه ،معادل دویدن با سرعت  10تا  18متر بر دقیقه) و کارآمد
ازلحاظ فیزیولوژیک ( )23استفاده شد؛ بدینصورتکه گروههای ورزشی درمعرض تمرین نوارگردان
با شدت متوسط برای پنج روز در هفته و بهمدت شش هفته قرار گرفتند .سرعت و مدت تمرین
نوارگردان بهتدریج افزایش یافت و از  10متر در دقیقه برای  10دقیقه در هفتة اول 10 ،متر در
دقیقه برای  20دقیقه در هفتة دوم 14-15 ،متر در دقیقه برای  20دقیقه در هفتة سوم14-15 ،
متر در دقیقه برای  30دقیقه در هفتة چهارم و  17-18متر در دقیقه برای  30دقیقه در هفتة پنجم
افزایش یافت .برای رسیدن سازگاریهای بهدستآمده به حالت یکنواخت ،تمامی متغیرهای تمرینی
در هفتة پایانی ثابت نگه داشته شدند (( )23جدول شمارة یک) .همچنین ،درمدت برنامة تمرین
استقامتی ،از هیچگونه شوک تمرینی استفاده نشد و درصورت لزوم ،با استفاده از دست یا ایجاد
محرک صوتی روی درپوش ریلهای نوارگردان ،حیوانات مجبور به ادامة تمرین میشدند.
جدول  -1برنامة تمرين استقامتي
متغيرهاي تمرين

هفته
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

مدت (دقیقه)

10

20

20

30

30

30

شدت دویدن (متر بر دقیقه)
تعداد جلسات در هفته

10
5

10
5

15-14
5

15-14
5

18-17
5

18-17
5

برای اطمینان از وجود نروپاتی در حیوانات دیابتی ،از گروههای دیابت کنترل و دیابت تمرین،
آزمونهای آلودنیای مکانیکی 1و هایپر آلژزیای حرارتی 2گرفته شد .هایپرآلژزیای حرارتی با استفاده
از روش هارگریوز و همکاران ( )24سنجیده شد ( .)24بهطورخالصه ،با استفاده از دستگاه شیب
گرمایی پالنتار( 3یوگوباسیل ،ایتالیا )4حیوانات در سه اتاقک از جنس پلکسی گالس (طول 22
سانتیمتر × عرض  22سانتیمتر × ارتفاع  13/3سانتیمتر) و روی یک صفحة پلکسی گالس تمیز

1. Mechanical Allodynia
2. Thermal Hyperalgesia
3. Radiant Heat Plantar Test
4. Ugo Bassil, Italy
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قرار میگرفتند .پس از  30دقیقه سازگاری حیوان با محیط جدید ،با جابهجایی منبع متحرک تابش
نور حر ارتی ،بخش میانی کف پای حیوان ازمیان سطح پلکسی گالس درمعرض تشعشع ثابت
حرارتی قرار میگرفت .پس از تابش نور حرارتی با دستگاه به کف پای حیوان ،تایمر فعال میشد و با
کشیدن پا ،تابش نور قطع شده و تایمر متوقف میشد و با ثبت زمان تأخیر در پسکشیدن پنجه
) ،1(PWLمیزان تحمل حیوان نسبت به محرک آسیبرسان حرارتی سنجیده میشد .هر پا بهطور
متناوب و با فواصل پنج تا  10دقیقه ،برای سه بار آزمایش میشد و میانگین آنها بهعنوان آستانة
درد حرارتی ثبت میشد .همچنین ،برای جلوگیری از آسیب بافت ،نقطة توقف آزمایش  22ثانیه
درنظر گرفته شد .درنهایت ،پردردی حرارتی بهعنوان درصد حداکثر اثر ممکن ،با استفاده از فرمول
زیر محاسبه میشد .بهعالوه ،میانگین سه اندازهگیری اولیه ،تأخیر پایه درنظر گرفته شد (.)25
((تأخير پايه  -زمان قطع آزمون)( /تأخير پايه  -تأخير پس از تزريق استرپتوزين) × %MPE = )100

همچنین ،برای اندازهگیری آلودینیای مکانیکی ،حیوان روی یک شبکة سیمی و داخل یک محفظة
پلکسی گالس به ابعاد  20×20و ارتفاع  30سانتیمتر قرار میگرفت .برای عادتکردن حیوانات به
محیط جدید 30،دقیقه قبل از آزمایش ،آنها درون محفظة شفاف و روی صفحة مشبک قرار
میگرفتند .برای سنجش آلودینیای مکانیکی ،از تارهای مختلف وونفری 2در محدودة دو تا  60گرم
(( )2،4،6،8،15،26،60ساخت شرکت استولینگ آمریکا )3برای سنجش حساسیت پوست به
تحریکات تماسی استفاده شد .هر آزمایش با تار دارای کمترین وزن شروع میشد و درصورت
دریافتنشدن پاسخ ،بهترتیب از تارهای با وزن باالتر استفاده میشد .اگر دو بار متوالی پاسخ
(بلندکردن پا توسط حیوان) مشاهده میشد ،همان وزنه بهعنوان آستانة پسکشیدن پنجه ()PWT
محسوب میشد و دیگر آزمایش ادامه نمییافت .اگر حیوان به هیچیک از تارها ازجمله تار شمارة 60
نیز پاسخ نمیداد ،عدد  60آستانة پاسخ درنظر گرفته میشد .همچنین ،هر آزمایش سه بار و
بهتناوب حداقل سه دقیقه تکرار شد و میانگین آنها بهعنوان آستانة پسکشیدن پنجه منظور شد
( .)26بهطورکلی ،سنجش آلودینای مکانیکی و هایپرآلژزیای حرارتی قبل از تزریق  STZو  14روز
پس از تزریق انجام شد .نتایج نشان داد که ازبین  14حیوان مبتال به دیابت همگی نشانههای
نروپاتی را ازخود بروز دادند؛ بنابراین ،این دو آزمون وجود نروپاتی دیابت را در حیوانات گروه دیابت
کنترل و دیابت تمرین تأیید کردند.
1. Paw Withdrawal Latency
2. Von Fery
3. USA، Stolting
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استخراج بافت :در پایان شش هفته برنامة تمرینی 48 ،ساعت پسس آخسرین جلسسة تمسرین ،رتهسا
توسط تزریق درونصفاقی ترکیب زایالزین و کتسامین بیهسوش شسدند و در شسرایط اسستریل بخسش
حرکتی سگمنتهای نخاعی  L5 ،L4و  L6جدا شدند .بافست مسوردنظر بالفاصسله در نیتسروژن مسایع
منجمد شد و این نمونه تا زمان انجام آزمایشهای مولکولی در فریزر  -70 ◦cمنجمد و نگهداری شد.
اندازهگیری بیان ژن :برای اندازهگیری سطوح بیان  mRNAنوروتروفین ،5/4-از روش کمی ریلتایم
پی.سی.آر 1.با استفاده از پریمیکس سایبرگرین 2استفاده شد (شرکت اپالید بیوسنتر ،آمریکا.)3
طراحی پرایمرها براساس اطالعات ژنهای نوروتروفین 5/4-و  GAPDHدر بانک ژنی  NBCIو
توسط شرکت ماکرو ژن 4انجام شد .در جدول شمارة یک ،توالی پرایمرهای مورداستفاده گزارش
شده است (از  GAPDHبهعنوان ژن کنترل استفاده شد) .برنامة دمایی مورداستفاده در ریل-تایم
پی.سی.آر .شامل  95بهمدت  10دقیقه 95 ،بهمدت  15ثانیه و  60بهمدت یک دقیقه (تکرار 40
سیکل) بود .میزان بیان ژنهای موردنظر نیز با روش  2-∆∆CTاندازهگیری شد.
جدول  -1توالي پرايمرهاي مورداستفاده در پژوهش حاضر
بانک ژنوم

توالي پرايمر

ژنها

NM_013184.3

For: 5′- CCCTGCGTCAGTACTTCTTCGAGAC -3′
Rev: 5′- CTGGACGTCAGGCACGGCCTGTTC -3′

NT-4/5

NM_017008

For: 5′- GACATGCCGCCTGGAGAAAC -3′
Rev: 5′- AGCCCAGGATGCCCTTTAGT -3′

GAPDH

تمامی دادهها براساس میانگین  ±انحراف استاندارد توصیف شدهاند .برای تعیین طبیعیبودن توزیع
دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف 5و برای بررسی همسانبودن واریانسها از آزمون
استفاده شد .برای مقایسة پیشآزمون و پسآزمون در هر گروه ،از آزمون تی زوجی و برای تعیین
تفاوت بین گروهها از تحلیل واریانس یکراهه 7و آزمون تعقیبی ال.اس.دی 8.استفاده شد .سطح

لیون6

1. Real Time-PCR
2. Primix Syber Green II
3. USA Applied Biosystems
4. Macrogen Inc., Seoul, Korea
5. Kolmogorov–Smirnov
6. Leven
7. One Way ANOVA
8. Post Hoc LSD Test
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معناداری نیز  α = 0.05درنظر گرفته شد .همة بررسیهای آماری با استفاده از نرمافزار
اس.پی.اس.اس 1.نسخه  20انجام شد.
نتایج
در شکل شمارة یک ،نتایج مربوط به تغییرات تودة بدنی طی شش هفته برای هر چهار گروه نمایش
داده شده است .نتایج نشان داد که شش هفته دیابت باعث کاهش وزن معناداری در این گروه
نسبت به پیشآزمون شده است ( )P < 0.01و بین گروه سالم کنترل و تمرینکرده تفاوت معنادار
وجود داشت (.)P < 0.01

سالم تمرین

توده بدنی(گرم)

پیش از تمرین
پس از تمرین

†*#

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

سالم کنترل دیابت تمرین دیابت کنترل

شکل  -1تغييرات تودة بدن در گروههاي مختلف
* :اختالف معنادار با گروه سالم تمریننکرده ()P < 0.01
 :#اختالف معنادار با گروه سالم تمرینکرده ()P < 0.01
† :اختالف معنادار با گروه دیابت تمریننکرده ()P < 0.01

همچنین ،دادههای مربوط به گلوکز پالسمای پیشآزمون و پسآزمون چهار گروه نشان داد که در
شروع برنامة تمرینی ،غلظت گلوکز خون در گروههای دیابتی نسبت به گروه های سالم بهطور
معناداری باالتر بود ( )P = 0.0001و پس از شش هفته تمرین استقامتی نیز همچنان اختالف
معناداری داشت ( .)P = 0.0001همچنین ،در پایان برنامة تمرینی ،غلظت گلوکز خون گروه دیابتی
تمرینکرده نسبت به گروه دیابت کنترل بهطور معناداری پایینتر بود ( )P = 0.0001که نشان

1. SPSS
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میدهد شش هفته تمرین استقامتی توانسته است باعث کاهش گلوکز پالسمایی رتهای دیابتی
شود (شکل شمارة دو).

شکل -2تغييراتگلوکزپالسمادرگروههاي مختلف
* اختالف معنادار با گروه سالم تمرین نکرده ()P < 0.01
 #اختالف معنادار با گروه سالم تمرین کرده ()P < 0.01
† اختالف معنادار با گروه دیابت تمرین نکرده ()P < 0.01

بهعالوه ،نتایج نشان داد که برای  mRNAنوروتروفین ،5/4-بین گروه سالم کنترل و دیابت کنترل
اختالف معناداری وجود دارد ()P > 0.001؛ یعنی دیابت باعث افزایش معنادار بیان ژن نوروتروفین-
 5/4در ریشههای حسی عصب سیاتیک شده است .همچنین ،تمرین استقامتی بهتنهایی توانست
بیان ژن نوروتروفین 5/4-را افزایش دهد ( .)P > 0.05عالوهبراین ،این نتایج نشان داد که تمرین
استقامتی توانست مقادیر  mRNAنوروتروفین 5/4-را در حیوانات دیابتی نسبت به گروه دیابت بدون
تمرین کاهش دهد ()P > 0.01؛ اما در مقایسه با گروه کنترل سالم تفاوتی معناداری نداشت
( .)P=0.938بهعبارتدیگر ،شش هفته تمرین استقامتی توانست افزایش بیان ناشی از دیابت را
تاحدودی به سطح اولیة خود بازگرداند.
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شکل  -3مقدار  NT-4/5mRNAدر گروههاي مختلف
❊ :اختالف معنادار با گروه سالم کنترل ()P = 0.0001 ،P = 0.05
 :#اختالف معنادار با گروه دیابت کنترل ()P = 0.01

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی اثر شش هفته فعالیت بدنی بهصورت تمرین استقامتی بر بیان
ژن نوروتروفین 5/4-در ریشه های حسی عصب سیاتیک رتهای دارای دیابت بود .نتایج نشان داد
که دیابت بهتنهایی باعث آتروفی و کاهش وزن شد .مطالعات قبلی نشان دادهاند که افزایش التهاب و
کاهش فعالیت مسیرهای هایپرتروفی دراثر مقاومت به انسولین میتواند باعث بروز آتروفی در شرایط
دیابت شود .وانگ 1و همکاران ( )26نشان دادند که مقاومت انسولین بهتنهایی میتواند موجب
تجزیة پروتئین عضله بهوسیله سرکوبی فعالیت  PI3-Kشود .نکتة درخورتوجه این است که با توجه
به مقایسة درونگروهی (پیشآزمون و پسآزمون) ،شش هفته تمرین استقامتی توانسته است از بروز
این آتروفی در گروه دیابت تمرینکرده جلوگیری کند؛ اما زمانیکه با گروه کنترل سالم و
تمرینکرده مقایسه میشوند ،مشخص میشود که اختالف معناداری بین این دو گروه وجود دارد که
نشان میدهد شش هفته تمرین استقامتی توانسته است باعث جلوگیری از کاهش وزن شود؛ اما
نتوانسته است در گروه دیابت تمرینکرده ،افزایش وزن طبیعی را درمدت دورة شش هفته ایجاد
کند (شکل شمارة یک)؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که تمرین استقامتی تنها قسمتی از آتروفی
عضالنی ناشی از دیابت را جبران میکند و توانایی جبران کامل آن را ندارد.

1. Wong
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بهعالوه ،نتایج نشان داد که در شروع برنامة تمرینی ،غلظت گلوکز خون در گروههای دیابتی نسبت
به گروههای سالم بهطور معناداری باالتر بود و پس از شش هفته تمرین استقامتی نیز همچنان
اختالف معناداری داشت .بااینحال ،در پایان برنامة تمرینی ،غلظت گلوکز خون گروه دیابتی
تمرینکرده نسبت به گروه دیابت کنترل ،بهطور معناداری پایینتر بود که نشان میدهد شش هفته
تمرین استقامتی توانسته است باعث کاهش گلوکز پالسمایی رتهای دیابتی شود (شکل شمارة دو).
این یافته با نتایج پژوهشهای متعددی همسو است ( .)28،29مکانیسمهای احتمالی برای این
کاهش وجود دارند که ازاینمیان میتوان به افزایش حساسیت انسولینی و افزایش بیان
انتقالدهندههای گلوکز ( )Glut4اشاره کرد ( .)28،29همچنین ،تمرین استقامتی منجر به افزایش
متابولیسم گلوکز بهواسطة انسولین در افراد سالم و مدلهای حیوانی میشود ( .)30عمل
افزایشیافتة انسولین در انتقال گلوکز عضله بعد از تمرین ورزشی ،با بیان افزودة پروتئین GLUT-4
و نیز واکنشهای سازشی آنزیمهای درگیر در فسفوریالسیون و اکسیداسیون گلوکز همراه است
(.)30،31
همچنین ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دیابت باعث افزایش معنادار بیان ژن نوروتروفین5/4-
در ریشههای حسی عصب سیاتیک رتها شد (شکل شمارة سه) .مطالعات قبلی گزارش کردهاند که
در بیماری دیابت ،وقوع نروپاتی ابتدا با اختالل در عملکرد و ساختار نورونهای حسی روی میدهد؛
بهگونهایکه نورونهای حسی با ازدستدادن عصبرسانی پوست و پسزدگی انشعابهای تحتانی،
هدف قرار میشوند و درنهایت ،متحمل آتروفی میشوند و سرانجام عصبرسانی خود را ازدست
میدهند ( .)32افزونبراین ،اتصال نوروتروفین به گیرندهاش منجر به فسفوریالسیون خودبهخودی
جایگاههای تیروزین میشود که باعث بهکارگیری پروتئینهایی مانند  PLC-یا پروتئین SHC1
خواهد شد ( .)33فعالسازی  PLC-و دیآسیل گلیسرول اینوزیتول تریفسفات 2را تولید می-
کند که میتواند رهایش  Ca2+را از ذخایر درونسلولی آغاز کند SHC .فسفوریلهشده میتواند به
فعالسازی آبشار پروتئین کیناز فعالشده با میتوژن )MAPK( 3منجر شود که این نیز میتواند به
تأثیرات درونسلولی چندگانه ازجمله تنظیم نسخهبرداری ژن منجر گردد ()33؛ بنابراین ،با توجه به
نقشهای بالقوهای که نروتروفینها بهویژه نوروتروفین 5/4-در افزایش و تقویت انتقال سیناپسی و
نیز تأثیر بر نسخهبرداری ژنهای درگیر در انتقال سیناپسی دارند ،به نظر میرسد که افزایش بیان
1. SH2-Containing
2. Diacylglycerol—inositol 3-phosphat
)3. Mitogen Activated Protein Kinase (MAPK
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نوروتروفین 5/4-در ریشههای حسی عصب سیاتیک بعد از ایجاد دیابت ،پاسخی جبرانی به
تخریبهای ایجادشده در نورونها بهدنبال نروپاتی دیابت است .درهمینراستا ،مطالعهای روی
نروتروفینها در بیماران آمیوتروفیک لَترال اسکلروسیس ( ،)ALSسطوح افزایشیافتهای از فاکتور
رشد عصبی ،فاکتور نوروتروفیک مشتقشده از مغز ،نوروتروفین 3-و نوروتروفین 5/4-را در بافت
عضلة پس از مرگ نشان داد که بهعنوان واکنش بیشجبرانی در بافت عضله نسبت به بیعصبشدن
تفسیر شده است ( .)13همچنین ،کای 1و همکاران ( )34در رتهایی دیابتی ،افزایش در بیان
نوروتروفین 3-در عصب حسی و جسم سلولی  DRGرا بهعنوان پاسخی برای جبران کاهش
حمایت ترفیکی در بافتهای هدف گزارش کردند .بهعالوه ،در چندین مطالعة حیوانی افزایش در
سطح  mRNAفاکتور نوروتروفیک مشتقشده از مغز در عضالت دیابتی گزارش شده است
(.)10،11
افزونبراین ،نتایج پژوهش نشان داد که شش هفته تمرین استقامتی باعث افزایش معنادار بیان ژن
نوروتروفین 5/4-در ریشههای حسی عصب سیاتیک رتهای سالم شد .مطالعهای یافت نشد که تأثیر
تمرین استقامتی را بر بیان ژن نوروتروفین 5/4-در عصب سیاتیک بررسی کرده باشد؛ اما چندین
مطالعه رهایش ،سنتز و ترجمة وابسته به فعالیت فاکتور نوروتروفیک مشتقشده از مغز و
نوروتروفین 5/4-را در جمعیتهای سلولی مختلف گزارش کردهاند ()15-17؛ برای مثال ،طبق
گزارشها ،عضلة اسکلتی نوروتروفین 5/4-را در شیوهای وابسته به فعالیت سنتز میکند .تحریک
الکتریکی عصب سیاتیک رَت برای یک ساعت میزان  mRNAنوروتروفین 5/4-عضالت نعلی و
دوقلو را بهمدت سه ساعت افزایش داد .برعکس ،هنگامیکه انتقال عصبی عضالنی توسط آلفا-
بونگاروتوکسین 2بلوک شد یا عصب سیاتیک قطع شد mRNA ،نوروتروفین 5/4-در عضلة نعلی
کاهش یافت ( .)15همچنین ،بهدنبال آسیب عضالنی که توسط تزریق درونعضالنی بیوپی وَکین3
ایجاد شده بود ،بیان پروتئین نوروتروفین 5/4-در هر دو عضلة تند و کند انقباض اندام پشتی کاهش
یافت ()4؛ بنابراین ،نتیجه گرفته شد که نوروتروفین 5/4-مشتق از عضله بهعنوان یک سیگنال
تروفیکی وابسته به فعالیت برای رشد و تغییر شکل عصب حرکتی بالغ عمل میکند .بهعالوه،
نوروتروفین 5/4-ممکن است تا اندازهای مسئول تأثیرات ورزش و تحریک الکتریکی بر اجرای
عصبی -عضالنی باشد .درهمینراستا ،موشهای فاقد نوروتروفین 5/4-دارای پیوندگاه عصبی-
عضالنی تکهتکه و بزرگ بودند که با بههمریختگی در خوشههای گیرندههای استیل کولین
پسسیناپسی ،کاهش در اتصال گیرندههای استیل کولین و فعالیت استیل کولین استراز همراه بود.
1. Cai
2. α-Bungarotoxin
3. Bupivacaine
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همچنین ،پاسخهای الکترومایوگرافی ،پتانسیل پُست تتانیک و دامنة پتانسیل عمل ،در تارهای
عضالنی موشهایی که نوروتروفین 5/4-در آنها حذف شده بود ،بهطور معناداری کاهش یافتند
()35؛ بنابراین ،نوروتروفین 5/4-جزء مهمی از مکانیسم بازخوردی وابسته به فعالیت برای حفظ
ارتباطات عصبی -عضالنی و اجرای عضالنی است ()35؛ ازاینرو ،با توجه به نقش نوروتروفین5/4-
در پاسخ به فعالیت و نیز بیان وابسته به فعالیت آن ،افزایش نوروتروفین 5/4-پس از فعالیت
استقامتی قابلانتظار بود که تأییدی بر درگیری آن در پاسخ به فعالیت بدنی است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل ،شش هفته تمرین استقامتی باعث
تغییر معناداری در بیان ژن نوروتروفین 5/4-در ریشههای حسی عصب سیاتیک رتهای دیابتی
نمیشود .همچنین ،در مقایسه با گروه دیابت بدون تمرین ،گروه دیابتی تمرین کاهش معناداری در
بیان ژن نوروتروفین 5/4-نشان داد .جالب است که هرکدام از متغیرهای اعمالشده؛ یعنی دیابت و
تمرین استقامتی ،جداگانه باعث افزایش بیان نوروتروفین 5/4-در ریشههای حسی عصب سیاتیک
شدهاند؛ اما در اشتراک با هم و همزمان ،تغییری در بیان ایجاد کردهاند؛ بنابراین ،چنین بهنظر
میرسد که دیابت و تمرین استقامتی تأثیرات یکدیگر را بر بیان نوروتروفین 5/4-تعدیل و خنثی
میکنند .در نمونههای دیابتی ،مطالعات نتایج متفاوتی را از تأثیر فعالیت بدنی بر تغییرات عوامل
تروفیکی مانند فاکتور رشد عصبی ،فاکتور نوروتروفیک مشتقشده از مغز و نوروتروفین 5/4-و
گیرندههای کینازی )Trk( 1آنها گزارش کردهاند ( .)37-36صالحی و همکاران ( )36نتایجی مشابه
با تغییرات پژوهش حاضر را در بیان فاکتور نروتروفیکی فاکتور نوروتروفیک مشتقشده از مغز در
رتهای دیابتی بهدست آوردهاند .آنها نشان دادند که هشت هفته فعالیت بدنی بهشکل شنا باعث
تنظیم کاهشی در بیان فاکتور نوروتروفیک مشتقشده از مغز شد .همچنین ،لی و همکاران ()37
گزارش کردند که  12هفته تمرین با  50تا  60درصد حداکثر اکسیژن مصرفی باعث کاهش در بیان
فاکتور نوروتروفیک مشتقشده از مغز و گیرندة کینازی ( )TrBشد؛ درحالیکه تغییرات معناداری را
در شاخصهای التهابی و فاکتور رشد عصبی ایجاد نکرد .بهنظر میرسد که نقش فعالیت بدنی بر
تغییرات نوروتروفین 5/4-همانند فاکتورهای تروفیکی دیگر تعدیلی باشد که درنهایت ،منجر به
جلوگیری از کاهش یا افزایش بیان فاکتورهای تروفیکی میشود و دراصل ،این تغییرات نوعی
سیگنال یا پاسخ نسبت به شرایط بیماری هستند؛ ازاینرو ،میتوان بر نقش تعدیلی فعالیت بدنی بر
بیان نوروتروفینها ازجمله نوروتروفین 5/4-در شرایط دیابت اشاره کرد.
1. Tyrosine Kinases
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افزونبراین ،شاید یکی از دالیل افزایشنیافتن بیان نوروتروفین 5/4-در گروه تمرین دیابت،
مکانیسمهای دیگری هستند که دراثر فعالیت استقامتی فعال میشوند و باعث جبران تخریبهای
ناشی از دیابت میشوند .این احتمال وجود دارد که نقش مثبت فعالیت بدنی بر شاخصهای التهابی،
ظرفیت آنتیاکسیدانی و عوامل درگیر در آپوپتوز و آنژیوژنز در نمونههای دیابتی ،توضیحی برای
دیگر مسیرهای فعال شده توسط فعالیت بدنی برای ترمیم عصبی در زمان دیابت باشد
( .)13،36-39مولتنی 1و همکاران ( )14نیز نشان دادند که ورزش اختیاری بهشکل دویدن روی
چرخ گردان موجب افزایش نوزایش عصبی در نورونهای حسی پس از آسیب عصب سیاتیک
میشود .این پژوهشگران ،افزایش نوزایش عصبی نورونهای حسی را به افزایش بیان ژنهای فاکتور
نوروتروفیک مشتقشده از مغز ،نوروتروفین ،3-سیناپسین  Iو پروتئین کمککنندة رشد 243-نسبت
دادهاند .چن 3و همکاران ( )2012اثرهای تمرین ورزشی بر بهبود عملکرد نورونهای حسی را به
کاهش بیان اینترلوکین 1β-و فاکتور نکروز تومور α-و نیز افزایش سطوح پروتئین شوک گرمایی-
 72در عصب سیاتیک نسبت دادهاند .این مطالعات بر نقش فعالیت بدنی بر فعالسازی مسیرهای
دیگر بازسازی عصبی اشاره میکنند که ممکن است کاهش بیان نوروتروفین 5/4-با فعالیت
استقامتی در گروه دیابت را توضیح دهد .بااینحال ،مطالعات بیشتری الزم است تا نقش فعالیت
بدنی و نوروتروفین 5/4-را در نروپاتی دیابت روشن کنند (.)40،41
درمجموع ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نروپاتی دیابت باعث افزایش معنادار بیان ژن
نوروتروفین 5/4-در ریشههای حسی عصب سیاتیک شد که میتواند نشانهای از بیشجبرانی
ایجادشده برای تخریبهای عصبی ناشی از دیابت باشد .همچنین ،شش هفته تمرین استقامتی نیز
باعث افزایش معنادار بیان ژن نوروتروفین 5/4-در ریشههای حسی عصب سیاتیک رتهای نر سالم
شد؛ اما تمرین ورزشی ،بیان ژن نوروتروفین 5/4-را در ریشههای حسی عصب سیاتیک رتهای
دارای نروپاتی دیابت تغییر معناداری نداد؛ بنابراین ،دیابت و شش هفته تمرین استقامتی بهتنهایی
باعث افزایش بیان ژن نوروتروفین 5/4-در ریشههای حسی عصب سیاتیک میشوند .بااینحال ،در
تعامل با یکدیگر ،تأثیرات آنها تعدیل میشود که احتماالً به نقش تعدیلی تمرین استقامتی بر بیان
نوروتروفینها در شرایط دیابت اشاره دارد.

1. Molteni
2. Growth Associated Protein 43
3. Chen
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Abstract
The aim of present study was to investigate effect of six weeks of endurance
training on NT-4/5 expression at sensory roots of sciatic nerve in male rats with
diabetic neuropathy. To do this, a number of 20 Wistar male rats (eight weeks of
age) with average weight of 250±20g were used. Then rats were classified
randomly to four 5-rats groups including diabetic exercised group, diabetic
control group, healthy exercised group, and healthy control group. Two weeks
after inducing the diabetes, endurance exercise protocol was executed moderately
(50-55% of VO2max) for five days a week. Speed and time of treadmill exercise
was increased gradually. The Quantitative Real time-PCR technique was used to
measure the mRNA NT-4/5 expression. In addition, for determining the difference
among the groups, the One-way ANOVA were applied. The findings resulted
from the research revealed that diabetes significantly increases the expression of
NT-4/5 gene at sensory roots of sciatic nerve (P≤0.001). Also 6 weeks of
endurance training significantly increases expression of NT-4/5 gene at sensory
roots of sciatic nerve of healthy rats (P≤0.05). However, 6 weeks of endurance
training has no effect on expression of NT-4/5 gene at sensory roots of sciatic
nerve of diabetic neuropathic male rats (P=0.938). However, NT-4/5 expression
in diabetic exercised group was significantly lower in comparison with diabetic
control group (P≤0.001). Therefore, diabetic neuropathy and endurance training
alone can increase the expression of NT-4 gene at sensory roots of sciatic nerve,
however, these effects decrease together.
Keywords: Diabetic Neuropathy, Neurotrophin-4/5, Endurance Exercise, Sciatic
Nerve
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