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فيزيولوژي ورزشي

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بههمراه مصرف مکمل کلرال بر کاتاالز و
سوپراکسید دیسموتاز در قلب موشهای صحرایی نر دیابتی
2

رقیه پوزش جدیدی ،1علیرضا نورآذر

*

 .1استادیار فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،گروه تربیتبدنی ،تبریز ،ایران

 .2استادیار فیزیولوژی دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،گروه علوم پایة دامپزشکی ،تبریز ،ایران
تاريخ دريافت1396/04/29 :

تاريخ پذيرش1396/11/11 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تعيين تأثير هشت هفته تمرين هوازي بههمراه مصرف مکمل کلرال بر فعاليت کاتاالز و
سوپراکسيد ديسموتاز در قلب موشهاي صحرايي نر ديابتي بود .تعداد  50سر موش صحرايي نر از نژاد
ويستار  12-14هفتهاي ،با ميانگين وزن  220 ± 10گرم در قفسهاي پليکربنات با شرايط دمايي 20-22
درجة سانتيگراد و رطوبت نسبي  45 ± 10چرخة روشنايي /تاريکي  12:12ساعت ،با دسترسي آزاد به آب و
غذاي ويژة موشهاي آزمايشگاهي نگهداري شده بودند .اين موشها پس از يک هفت ه آشناسازي با محيط
آزمايشگاه بهطور تصادفي به پنج گروه تقسيم شدند (چهار گروه ديابتي و يک گروه غيرديابتي) :تمرين،
مکمل ،تمرين  +مکمل ،کنترل ديابتي و کنترل غيرديابتي .برنامة تمريني در هشت هفته که با سرعت 10-21
متر در دقيقه و مدت زمان  10-50دقيقه بود ،اجرا شد .القاي ديابت با يکبار تزريق درونصفاقي محلول
استروپتوزوسين ) (STZحلشده در بافر سيترات  0/1موالر و به ميزان  55ميليگرم بهازاي هر کيلوگرم
وزن بدن انجام شد .آنزيمهاي سوپراکسيد ديسموتاز و کاتاالز به روش االيزا اندازهگيري شدند .براي تحليل
دادهها از تحليل واريانس عاملي ( )2×2استفاده شد .تمامي مداخالت (کلرال ،تمرين و تمرين مکمل) منجر
به کاهش مقدار گلوکز خون در موشهاي ديابتي شدند .نتايج پژوهش نشان داد که بعد از دورة مداخله،
مقدار فعاليت آنزيمهاي سوپراکسيد ديسموتاز و کاتاالز در همة گروههاي ديابتي بهطور معناداري کمتر از
موشهاي سالم غيرديابتي بود و همچنين ،هر سه نوع مداخله مانع کاهش فعاليت آنزيمهاي سوپراکسيد
ديسموتاز و کاتاالز ناشي از ديابت شده بود .هرچند تفاوتي بين مقدار تأثير تمرين با مکمل وجود نداشت،
اثر تجمعي مصرف مکمل همراه با تمرين سبب ميشود که اثرگذاري گروه توأم در جلوگيري از کاهش مقدار
فعاليت آنزيمهاي سوپراکسيد ديسموتاز و کاتاالز ،بهتر از هر دو مداخلة تمرين و مکمل بهتنهايي باشد؛
بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت که هشت هفته مکملسازي کلرال ،تمرين هوازي و مکملسازي کلرال همراه با
تمرين هوازي ،مانع کاهش فعاليت آنزيمهاي سوپراکسيد ديسموتاز و کاتاالز ناشي از ديابت در بافت قلبي
موشهاي صحرايي نر است.
واژگان کلیدی :تمرين هوازي ،مکمل کلرال ،سوپراکسيد ديسموتاز ،کاتاالز ،بافت قلب ،ديابت
* نویسنده مسئول

Email: poozesh@iaut.ac.ir
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مقدمه
در کشورهای درحالتوسعه ،دیابت نوع دو و بیماریهای قلبی -عروقی بهسرعت درحالافزایش
هستند .در ایران ،شیوع دیابت در افراد باالی سن  ۳۰سال حدود  1۰/6درصد گزارش شده است
( .)1در بیماران دیابتی ،چاقی و افزایش وزن با سازوکارهای متعددی این بیماران را مستعد افزایش
حوادث قلبی -عروقی میکنند ( .)2همچنین ،دیابت منجر به عوارض جانبی در سیستم قلبی-
عروقی و نیز عملکرد نامناسب سیستم آنتیاکسیدانی بدن میشود ( .)۳شواهد قابلمالحظهای وجود
دارند که قند خون باال منجر به تولید گونههای اکسیژن واکنشپذیر میشود که درنهایت ،منجر به
افزایش استرس اکسیداتیو در بسیاری از بافتها میشود؛ برای مثال ،یوکوتا و همکاران افزایش در
تولید اکسیژن و پراکسیداسیون لیپیدی را در پالسما و بافت عضالت اسکلتی موشهای دیابتی نوع
دو گزارش کردهاند ( .)4بهعالوه ،میزان تولید پروتئین اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدی در
بیماران دیابت نوع دو افزایش مییابند ( .)2در بیماران دیابتی نوع دو ،سطوح و فعالیت هر دو
آنتیاکسیدانتهای آنزیماتیک (سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز) و غیرآنزیماتیک (بتاکاروتن ،رتینول
و ویتامینهای  Eو  )Cدر مقایسه با افراد سالم کاهش مییابند ( .)5این یافتهها افزایش استرس
اکسایشی و کاهش فعالیت آنتیاکسدانتی را در بیماران مبتال به دیابت تأیید میکند.
واضح است که استرس اکسیداتیو در توسعه و پیشرفت بیماری دیابت و عوارض جانبی آن نقش دارد
()6،7؛ برای مثال ،چنین گزارش شده است که درصورت نبود یا کافینبودن پاسخ مناسب ،شبکة
آنتیاکسیدانی داخل عروقی ردوکس بههم میخورد و مسیرهای سیگنالدهی حساس به استرس در
داخل عروق فعال میشوند ( .)8آنزیمهای آنتیاکسیدانتی ازجمله سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز و
گلوتـات پراکسـیداز ،اولـین خط دفاعی درمقابل آسیب قلبی ناشی از گونههای اکسیژن واکنشی
هستند ( .)9مطالعات قبلی نشان دادهاند که سطح پراکسیداسیون لیپیدی در بافت قلبی موشهای
صحرایی دیابتی افزایش یافته است و میزان آنزیمهای کاتاالز و سوپراکسـید دیسموتاز قلبی کاهش
چشمگیری داشتهاند ()1۰،11؛ بنابراین ،ارائة راهبردهای درمانی ازقبیل ورزش و دارو برای
جلوگیری از کاهش این آنزیمها در قلب افراد دیابتی ضروری است.
مطالعات نشان دادهاند که تقویت سیستم آنتیاکسیدانی عوارض دیابت را کاهش میدهد ( .)12با
راهکارهای مختلف ازجمله فعالیت بدنی و ورزش منظم ،اصالح رژیم غذایی و دارو ،درمانی برای
کاهش عوارض و بهبود دیابت پیشنهاد شده است؛ زیرا ،کمبود فعالیت جسمانی در زندگی روزانه
سبب چاقی و افزایش خطر بیماریهای کمتحرکی ازجمله دیابت ملیتوس ،فشارخون ،بیماری قلبی
و غیره میشود ( .)1۳در برخی از پژوهشها بیان شده است که ورزش را میتوان عامل محافظ و
مؤثری برای قلب بیماران دیابتی درنظر گرفت ( .)14جمعآوری اطالعات درمورد اثر تمرینهای
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ورزشی بر قلب بیماران دیابتی بدیندلیل مهم است که کاردیومیوپاتی دیابتی با اختالل در عملکرد
و ساختار قلب همراه است ( .)15نتایج برخی از پژوهشها در انسان و حیوانات (هر دو) نشان
میدهد که تمرینات ورزشی میتوانند منجر به کاهش ضربان قلب استراحتی ،افزایش حجم پایان
دیاستولی ،افزایش حداکثر حجم ضربهای ،بهبود در عملکرد بطنی ،عملکرد انقباضی و همچنین،
بهبود سیستم آنتیاکسیدانتی در قلب دیابتیشده شوند ( .)16-18افزونبراین ،اجرای فعالیت هوازی
و افزایش مصرف اکسیژن ،بهدنبال آن باعث پراکندگی مولکولها و گونههای مختلف اکسیژن در
بدن میشوند .تولید گونههای اکسیژن فعال سبب بروز استرس اکسایشی میشود و با ایجاد اختالل
در موازنة اکسیدانتها و آنتیاکسیدانتها اثرهای مخربی را در سلولها بهوجود میآورند .این
درحالی است که آنزیمهای آنتیاکسیدانی شامل سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز و گلوتاتیون
پراکسیداز ،بهعنوان عامل مداخلهگر برای جلوگیری از بروز واکنشهای زنجیرهای رادیکالهای آزاد
وارد عمل میشوند و در تعدیل فشار اکسایشی نقش مؤثری ایفا میکنند .ازیکسو ،فعالیتهای
ورزشی با افزایش فشار اکسایشی ،احتمال تشکیل رادیکالهای آزاد مضر را افزایش میدهند؛ اما
ازسویدیگر ،با القای آنزیمهای ضداکسایشی ،سبب کاهش رادیکالهای آزاد نیز میشوند ()19؛ برای
مثال ،فرزانگی و همکاران ( )2۰14گزارش کردند که شش هفته تمرین شنا باعث افزایش سطح
کاتاالز و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز قلبی در موشهای دیابتی میشود ()18؛ بنابراین ،فعالیت
ورزشی هوازی میتواند بهعنوان یک رویکرد برای تقویت سیستم آنتیاکسیدانتی استفاده شود.
افزونبراین ،بهطورکلی ،گیاهان منابع خوبی از آنتیاکسیدانهای طبیعی هستند .درمدت فتوسنتز،
سطوح اکسیژن مولکولی باال میروند و سپس ،اکسیژن بهوسیلة تشعشع فرابنفش نور خورشید فعال
میشود و بهگونهای اکسیژن دوباره به فعال سمی تبدیل میشود .گیاهان مکانیسمی دفاعی را شامل
آمادهکردن ترکیبات آنتیاکسیدانی که قادر هستند این اکسیژن فعال سمی را ازبین ببرند ،گسترش
میدهند ( .)2۰یک تکسلولی سبز به نام کلرال ،تأثیرات دارویی گوناگونی را هم در حیوانات و هم
در انسانها نشان داده است ( .)21-24آب گرم موجب استخراج کلرال میشود که از آن بهعنوان
درمان برای تومور در موشها استفاده میشود ( .)25همچنین ،گزارش شده است که کلرال دارای
خاصیت آنتیاکسیداتیو ،ضدالتهاب و ضدتومور است ( .)26بهدلیل وجود آنتیاکسیدانها و ترکیبات
آبدوست و چربیدوست از کلرال بهعنوان یک مکمل سالمت استفاده میشود ( .)27همچنین،
مطالعات روی موشهای دیابتیشده نشان دادند که مصرف مکمل کلرال منجر به کاهش قند خون
ازطریق بهبود تحمل گلوکز میشود ()24،28؛ بنابراین ،مکمل کلرال میتواند مکمل مؤثری برای
بهبود شرایط فیزیولوژیک افراد دیابتی درنظر گرفته شود؛ ازاینرو ،با توجه به تأثیرات مثبت تمرین
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هوازی و مکمل کلرال بر سیستمهای مختلف بدن ازجمله سیستم آنتیاکسیدانتی و با توجه به نبود
مطالعهای درزمینة تأثیر توأم تمرین هوازی و مکمل کلرال بر سیستم آنتیاکسیدانتی افراد دیابتی،
پژوهش حاضر انجام شده است .این پژوهش به تعیین تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بههمراه
مصرف مکمل کلرال بر سوپراکسید دیسموتاز 1و کاتاالز 2در قلب موشهای صحرایی نر دیابتیشده
میپردازد.
روش پژوهش
شکل شمارة یک نمایی شماتیک از طرح پژوهشی را نمایش میدهد .در این پژوهش 5۰ ،سر موش
صحرایی نر از نژاد ویستار  12-14هفتهای و با میانگین وزن  22۰ ± 1۰گرم بهکار برده شدند.
موازین اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی که تأییدشدة کمیتة اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تبریز بود (کد ،1۰2214۳5942۰1۰:تاریخ ،)95/۳/8 :هنگام کار با حیوانات آزمایشگاهی رعایت شد.
این حیوانات در قفسهای پلیکربنات با شرایط دمایی  2۰-22درجة سانتیگراد و رطوبت نسبی
 45 ± 1۰چرخة روشنایی /تاریکی  12:12ساعت با دسترسی آزاد به آب و غذای ویژة موشهای
آزمایشگاهی نگهداری شدند .حیوانات پس از یک هفته آشناسازی با محیط آزمایشگاه بهطور
تصادفی به پنج گروه (چهار گروه دیابتی و یک گروه کنترل غیردیابتی) تقسیم شدند :تمرین،
مکمل ،تمرین  +مکمل ،کنترل دیابتی و کنترل غیردیابتی.

شکل  -1نمايي شماتيک از طرح پژوهش

1. Superoxide Dismutase
2. Catalase
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القای دیابت با یکبار تزریق درونصفاقی محلول استروپتوزوسین ) (STZحلشده در بافر سیترات
 ۰/1موالر و به میزان  55میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن انجام شد ( .)29چهار روز پس از
تزریق ،غلظت گلوکز خون با استفاده از نمونههای خونی جمعآوریشده از دم حیوانات در صبح و در
وضعیت  12ساعت ناشتایی و روش آنزیمیگلوکز اکسیداز اندازهگیری شد .معیار دیابتیبودن ،غلظت
خون باالتر از  25۰میلیگرم بر دسیلیتر بود .هر جلسة تمرین هوازی شامل گرمکردن و سردکردن
بود .سرعت و مدت گرمکردن و سردکردن درطول هشت هفته (دو دقیقه با سرعت پنج متر در
دقیقه) ثابت بود؛ اما سرعت و مدت تمرین در هفتة اول ( 1۰دقیقه با سرعت  1۰متر در دقیقه)،
هفتة دوم ( 2۰دقیقه با سرعت 1۰متر در دقیقه) ،هفتة سوم ( 2۰دقیقه با سرعت  14-15متر در
دقیقه) ،هفتة چهارم ( ۳۰دقیقه با سرعت  14-15متر در دقیقه) ،هفتة پنجم ( ۳۰دقیقه با سرعت
 18-17متر در دقیقه) ،هفتة ششم ( 4۰دقیقه با سرعت  17-18متر در دقیقه) ،هفتة هفتم (4۰
دقیقه با سرعت  2۰-21متر در دقیقه) ،هفتة هشتم ( 5۰دقیقه با سرعت  2۰-21متر در دقیقه)
بود( .)۳۰تعداد جلسات تمرین در هفته نیز پنج جلسه بود که در پایان هر هفته وزنکشی انجام
میشد و به موشها ،قرص آمادة کلرال بعد از آسیاب به اندازة پنج درصد وزن بدن ،روزانه بهمدت
 2۰تا  ۳۰دقیقه قبل از غذا در نوبت صبح بهصورت گاواژ هر روز تا پایان درمان داده میشد (.)۳1
پس از بیهوشی موشها توسط اتر ،یک گرم از بافت قلب جدا شد و در شیشة ساعتی مخصوصی
بههمزده و خرد شد و لعاب سلولی تهیه گردید .سپس ،نمونه شمارهگذاری شد و با کاغذ فویل
پوشانده شد .در ادامة انجام آزمایش ،لعاب سلولی آمادهشده در تانک ازت بهمدت دو دقیقه ماند و
سپس ،بالفاصله در دمای  ۳7درجة سانتیگراد قرار گرفت (این عمل پنج تا شش بار تکرار شد) .بعد
از رسوب الشة سلولی مایع آن جدا شد ( )۳2و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز توسط کیت
زلبیو(1ضریب حساسیت = ( 1واحد بین المللی بر میلی لیتر) ،ضریب تغییرات = (1۰۰-5واحد بین
المللی بر میلی لیتر) و فعالیت آنزیم کاتاالز توسط کیت کایمن( 2ضریب حساسیت = ( ۳5-2نانو
مول بر میلی لیتر) به روش االیزا اندازهگیری شدند.
از آمار توصیفی برای محاسبة میانگین و انحراف استاندارد و رسم نمودارها و جداول استفاده شد.
سپس ،فرضیههای پژوهش (پس از تأیید توزیع طبیعی دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف-
اسمیرنوف )۳با استفاده از تحلیل واریانس عاملی (( )2 × 2وضعیت ورزش (تمرین دربرابر کنترل و
1. Zellbio
2. Cayman
3. Kolmogorov–Smirnov Test
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وضعیت مصرف مکمل (کلرال دربرابر دارونما)) و مقایسة بینگروهی دادهها (فعالیت آنزیمهای کاتاالز
و سوپراکسید دیسموتاز) با استفاده از تحلیل واریانس خطی 1انجام شد .درصورت نیاز به انجام
مقایسههای تعقیبی برای مقایسة دوبهدوی گروهها ،درصورت معنادارنبودن از آزمون لون 2و از آزمون
تعقیبی توکی( ۳سوپراکسید دیسموتاز) و درصورت معنادارشدن آن از آزمون تعقیبی جیمز هاول4
(کاتاالز) استفاده شد.
نتایج
جدول شمارة یک نتایج آزمون تی همبسته را برای مقایسة درونگروهی مقدار قند خون و وزن بدن
در فاصلة بین القای دیابت تا پایان مداخالت نشان میدهد .نتایج نشان داد که در کل چهار گروه
تجربی ،القای دیابت با موفقیت و بهطور مناسبی روی داده بود؛ بهطوریکه میانگین قند خون همة
گروهها در مقایسه با گروه شاهد سالم تفاوت معناداری داشت ( )P > 0.05و همچنین ،تفاوتی دربین
گروههای دیابتی ازلحاظ قند خون مشاهده نشد (.)P < 0.05
جدول شمارة دو مقادیر فعالیت آنزیمهای کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز را در گروههای مختلف،
پس از هشت هفته تمرین هوازی نشان میدهد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در مقادیر فعالیت
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ،تفاوت معناداری بین گروههای پژوهش ،پس از هر سه مداخلة تمرین
( ،)F = 141.12 ,P = 0.001مکملدهی کلرال ( ،)F = 254.41 ,P = 0.001و ترکیب تمرین و
مکملدهی کلرال ( )F = 6.08 ,P = 0.018وجود دارد .مقادیر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در
همة گروههای دیابتی بهطور معناداری کمتر از موشهای سالم غیردیابتی (گروه شاهد سالم) بود.
همچنین ،هر سه نوع مداخله مانع از کاهش فعالیت آنزیم سوپراکسید دسمیوتاز ناشی از دیابت در
بافت قلبی شده بود ( ،P > 0.05شکل شمارة دو) .تفاوتی بین مقدار تأثیر تمرین با مکمل کلرال
وجود نداشت؛ اما اثر تجمعی مصرف مکمل کلرال همراه با تمرین سبب شده بود تا اثرگذاری گروه
توأم در جلوگیری از کاهش مقدار فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ،بهتر از هر دو مداخلة تمرین
و مکمل کلرال بهتنهایی باشد ( ،P > 0.05شکل شمارة دو).
همچنین ،نتایج در ارتباط با مقادیر فعالیت آنزیم کاتاالز نشان داد که تفاوت معناداری در مقادیر
فعالیت آنزیم کاتاالز دربین گروههای پژوهش پس از هر سه مداخلة تمـرین
( ،)F = 76.18 ,P = 0.001مکــملدهــی کلرال ( )F = 76.88 ,P = 0.001و تـرکیب تمـریـن و
1. One Way Anova
2. Levene
3. Tukey
4. Games-Hawell
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مکـملدهـی کـلـرال ( )F = 10.57 ,P = 0.002وجود دارد .مقادیر فعالیت آنزیم کاتاالز در همة
گروههای دیابتی ،بهطور معناداری کمتر از موشهای سالم غیردیابتی (گروه شاهد سالم) بود و هر
سه نوع مداخله مانع از کاهش آنزیم کاتاالز ناشی از دیابت در بافت قلبی شده بود ( ،P >0.05شکل
شمارة سه) .تفاوتی بین مقدار تأثیر تمرین با مکمل کلرال وجود نداشت؛ اما اثر تجمعی مصرف
مک مل کلرال همراه با تمرین سبب شده بود تا اثرگذاری گروه توأم در جلوگیری از کاهش مقدار
فعالیت آنزیم کاتاالز ،بهتر از هر دو مداخلة تمرین و مکمل کلرال بهتنهایی باشد ( ،P > 0.05شکل
شمارة دو).
جدول  -1نتايج آزمون تي همبسته براي مقايسة درونگروهي مقدار قند خون و وزن بدن در فاصلة بين
القاي ديابت تا پايان مداخالت
متغير

قند خون

وزن بدن

گروه

ميانگين

ميانگين

پيشآزمون

پسآزمون

تي

درجة
آزادي

معناداري

کنترل غیردیابتی

92/11±6۰/67

9۳/14±4۰/5۳

-۰/18

9

۰/86

کنترل دیابتی

4۰7/4۳±2۰/26

416/47±8/9۳

-۰/42

9

۰/68

کلرال

4۰6/48±5۰/27

194/69±4۰/15

9/14

9

* ۰/۰۰1

تمرین

۳91/۳9±66/44

126/45±۳۳/2

14/۳۳

9

* ۰/۰۰1

تمرین+مکمل
کنترل غیردیابتی

4۰6/4۳±41/96
227/5±4/77

111/27±5۰/15
226/9±8/85

15/6
۰/۳9

9
9

* ۰/۰۰1
۰/7

کنترل دیابتی

22۳/6±4/2۳

14۰±8/89

19/99

8

* ۰/۰۰1

کلرال

22۰/7±2/87

172/18±4/۰4

7/۰2

8

* ۰/۰۰1

تمرین

224/7±4/51

18۰±17/59

9/۰5

11

* ۰/۰۰1

تمرین  +مکمل

22۰/8±16/4

2۰6/9±16/86

۳/94

11

* ۰/۰۰2

* تفاوت معنادار ( )P > 0.05
جدول  -2مقادير فعاليت آنزيمهاي کاتاالز و سوپراکسيد ديسموتاز در گروههاي مختلف پس از هشت هفته
تمرين هوازي
گروه
کنترل دیابتی
کنترل غیردیابتی
تمرین  +مکمل
تمرین
کلرال

کاتاالز

سوپراکسيد ديسموتاز

66/۰5 ± 5/79
4۰/42±۰/5۳
49/۳6 ± 1/11
54/42 ± 1/8
65/۳9 ± 1/19

۳4/59 ± ۰/64
51/52 ± ۰/75
5۳/14±0/61
85/24 ± ۰/85
56/14 ± ۰/7۳
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شکل  -2فعاليت آنزيم کاتاالز گروههاي موردبررسي پس از اعمال مداخله
* :تفاوت معناداری در سطح  P < 0.05دربرابر گروه کنترل غیردیابتی؛  : #تفاوت معناداری در سطـــح P < 0.05
دربرابر گروه کنترل دیابتی؛  :¥تفاوت معناداری در سطح  P < 0.05دربرابر گروه تمرین و کلرال

شکل  -3فعاليت آنزيم سوپراکسيد دسميوتاز سرم گروههاي موردبررسي پس از اعمال مداخله
* :تفاوت معناداری در سطح  P < 0.05دربرابر گروه کنترل غیردیابتی؛  :#تفاوت معناداری در سطح P < 0.05
دربرابر گروه کنترل دیابتی؛  :¥تفاوت معناداری در سطح  P < 0.05دربرابر گروه تمرین و کلرال.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بعد از دورة مداخله مقدار فعالیت آنزیمهای کاتاالز و سوپراکسید
دسمیوتاز در همة گروههای دیابتی ،بهطور معناداری کمتر از موشهای سالم غیردیابتی (گروه شاهد
سالم) بود و هر سه نوع مداخله مانع کاهش فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دسمیوتاز و کاتاالز ناشی
از دیابت در بافت قلبی شده بودند .تفاوتی بین مقدار تأثیر تمرین با مکمل کلرال وجود نداشت؛ اما
اثر تجمعی مصرف مکمل کلرال همراه با تمرین سبب شده بود تا اثرگذاری گروه توأم در جلوگیری از
کاهش مقدار فعالیت آنزیمهای کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز ،بهتر از هر دو مداخلة تمرین و
مکمل کلرال بهتنهایی باشد .مطالعهای یافت نشد که اثر همزمانی تمرین استقامتی و مکملسازی
کلرال را بر میزان فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دسمیوتاز و کاتاالز بافت قلبی بررسی کرده باشد؛ اما
نتایج پژوهش حاضر مبنی بر اثرگذاری تمرین هوازی و مکملسازی کلرال بر فعالیت آنزیمهای
سوپراکسید دسمیوتاز و کاتاالز ،با برخی از مطالعات قبلی مانند مطالعة لی 1و همکاران ( ،)۳۳سون2
و همکاران ( )۳4و فرزانگی و همکاران ( )۳5همراستا بود؛ برایناساس ،لی و همکاران ( )۳۳نشان
دادند که مصرف روزانة  6/۳گرم مکمل کلرال بهمدت شش هفته وضعیت آنتیاکسیدانی پالسما و
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی را بهبود بخشید .همچنین ،فرزانگی و همکاران ( )۳5اثر شش هفته
فعالیت ورزشی هوازی را بر استرس اکسیداتیو و آنتیاکسیدانهای آنزیمی مطالعه کردند .برنامة
تمرینی شامل  45-6۰دقیقه فعالیت هوازی ریتمیک با شدت  4۰-6۰درصد حداکثر ضربان قلب،
سه جلسه در هفته و بهمدت شش هفته بود .پس از شش هفته تمرین هوازی ،سطوح سوپراکسید
دیسموتاز و کاتاالز افزایش معناداری یافت که ممکن است به افزایش دفاع آنتیاکسیدانتی و کاهش
سطوح آسیب اکسایشی ناشی از تمرین هوازی مربوط شود .آنچه که بسیار مهم است ،افزایش
استرس اکسایشی و کاهش دفاع آنتیاکسیدانی در افراد دیابتی است .هیپرگلیسیمی ناشی از دیابت
منجر به گلیکاسیون غیرآنزیمی پروتئینها ،افزایش استرس اکسیداتیو و فعالشدن مسیر احیایی
قندها و تبدیل آنها به پلیالکلها میشود .در افراد سالم ،طی متابولیسم هوازی ،سلولها مقدار
اندکی رادیکال آزاد تولید میکنند؛ اما تولید رادیکال آزاد در افراد مبتال به دیابت افزایش پیدا
میکند .این افزایش رادیکال های آزاد در افراد دیابتی ،منجر به ایجاد یک سلسله واکنشهای
آبشاری و پیوسته شامل پراکسیداسیون لیپیدها ،اکسیداسیون پروتئینها و بازهای آلی ساختمان

1. Lee
2. Son
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اسیدهای نوکلئیک و درنتیجه ،تغییر انسجام و نفوذپذیری غشای پالسمایی ،تخریب سلولی و آسیب
بافتی و جهش میشود .این موضوع میتواند عوارض ناشی از دیابت را مانند رتینوپاتی ،نوروپاتی و
نفروپاتی افزایش دهد .افزونبراین ،سیستم آنتیاکسیدانی آنزیمی مانند سوپراکسید دیسموتاز و
کاتاالز در افراد دیابتی تضعیف میشود .آنتیاکسیدانها توسط چندین مکانیسم رادیکالهای آزاد را
پاکسازی میکنند .این آنزیمها رادیکالهای آزاد را تجزیه میکنند .پروتئینهایی مانند ترنسفرین1
میتوانند به فلزات متصل شوند که سنتز رادیکالهای آزاد را تحریک میکنند ( .)۳6در دیابت و
سایر شرایط پاتولوژیک ،این مکانیسمهای دفاعی تغییر مییابند و پاکسازی غیرمؤثر رادیکالهای
آزاد نقش مهمی در ایجاد آسیب بافت در بیماران دیابتی ایفا میکند( .)۳7افزایش شایع در
رادیکالهای آزاد موجب فعالشدن مسیرهای سیگنالینگ استرس و تخلیة آنتیاکسیدانهای آنزیمی
و غیرآنزیمی میشود .همچنین ،چندین مکانیسم دیگر در تولید استرس اکسایشی ناشی از
هیپرگلیسمی در دیابت دخالت دارند( .)۳8این مکانیسمها عبارتاند از :اکسیداسیون خودکار گلوکز،
افزایش جریان گلوکز ازطریق مسیر پلیول و قندیشدن پیشروندة پروتئین ( )۳9که بهنوبةخود
میتوانند تأثیر منفی بر سیستم آنتیاکسیدانی در افراد دیابتی داشته باشند و موجب کاهش
آنزیمهای این سیستم شوند؛ بنابراین ،نتایج پژوهش حاضر مبنی بر افزایش فعالیت آنزیمهای
سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز متعاقب مکملسازی کلرال و تمرین هوازی ،میتواند ناشی از بهبود
سیستم ضداکسایشی و کاهش تولید رادیکالهای آزاد در بافت حیاتی قلب باشد؛ زیرا ،مکمل کلرال
دارای مواد آنتیاکسیدانی ،آنتیموتاژنیک ،بتاکاروتن و لوتئین است که میتواند مانع آثار تخریبی
اکسیدانهای تولیدی از هیپرگلسیمیدر افراد دیابتی شود.
جاسبی 2و همکاران ( )4۰نشان دادند که عصارة آبی جلبک کلرال بیشترین خاصیت پاکسازی
رادیکالی و عصارة متانولی کمترین خاصیت پاکسازی رادیکالی را دارد .افزونبراین ،برخی مطالعات
نشان دادهاند که تمرینات هوازی منظم و با شدت متوسط میتوانند موجب بهبود سیستم
آنتیاکسیدانی سلولی شود .بهبود سیستم آنتیاکسیدانی متعاقب این تمرینات اغلب بهدلیل
سازگاریهای سلولی متعاقب تمرینات ورزشی و افزایش آنزیمهای ضداکسایشی مانند سوپراکسید
دیسموتاز و کاتاالز است .آنزیم سوپراکسید دیسموتاز با دسمیوت کردن آنیون سوپراکسید به
پراکسید هیدروژن و مولکول اکسیژن ،نقش بسیار مهم و عمدهای در حذف رادیکالهای آزاد برعهده
دارند .این آنزیم مسئول حذف حدود  9۰درصد از رادیکالهای آزاد تولیدشده در بدن است.
دراینراستا ،آنزیم کاتاالز نیز نقش مهمی در حذف پراکسید هیدروژن ایفا میکند؛ بنابراین ،همانند
1. Transferrin
2. Jassbi
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نتایج پژوهش حاضر ،این احتمال وجود دارد که همزمانی مکملسازی کلرال و تمرین هوازی با شدت
متوسط باعث بهبود هرچهبیشتر وضعیت آنتیاکسیدانی در بافت قلبی افراد دیابتی شود؛ بااینحال،
نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعة سون و همکاران ( )۳4همخوانی ندارد .سون و همکاران ()۳4
میزان صفر ،سه و پنج درصد کلرال را دربین موشها (چهاردههفتهای) بهمدت  1۰هفته بررسی
کردند .نتایج نشان داد که دربین گروهها ،فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز ،گلوتاتیون
پراکسیداز و کاتاالز تفاوت معناداری ندارند .بهنظر میرسد که علت مغایرت نتایج پژوهش حاضر با
نتایج مطالعة سون و همکاران ( )۳4ناشی از تفاوت در آزمودنیها و نوع بافت موردمطالعه باشد؛
بهطوریکه آزمودنیهای مطالعة حاضر موشهای دیابتی بودند که میزان آنزیمهای سوپراکسید
دیسموتاز و کاتاالز آنها از ابتدا نسبت به موشهای سالم پایینتر بود و وضعیت آنتیاکسیدانی
مناسبی نداشتند؛ بنابراین ،مصرف مکمل کلرال موجب بهبود معنادار آنزیمهای سوپراکسید
دیسموتاز و کاتاالز شده بود؛ اما در مطالعة سون و همکاران ( )۳4این معناداری مشاهده نشد.
همچنین ،در پژوهش حاضر ،به بررسی تغییرات آنزیمهای ذکرشده در بافت قلبی پرداخته شد؛ اما
سون و همکاران ( )۳4تغییرات این آنزیمها را در سرم بررسی کردند و با توجه به اینکه آزمودنیهای
آنها سالم بودند و افزایش استرس اکسایشی و تخریب غشای سلولی نداشتند ،بنابراین ،تغییرنکردن
معنادار این آنزیمها در سرم آنها و نبود تفاوت معنادار بین گروهها دور از انتظار نبود.
درمجموع ،بهنظر میرسد که هشت هفته مکملسازی کلرال ،تمرین هوازی و مکملسازی کلرال
همراه با تمرین هوازی مانع از کاهش فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دسمیوتاز و کاتاالز ناشی از
دیابت در بافت قلبی موشهای صحرایی نر میشود .تفاوتی بین مقدار تأثیر تمرین با مکمل وجود
نداشت؛ اما اثر تجمعی مصرف مکمل همراه با تمرین سبب شده بود تا اثرگذاری گروه توأم در
جلوگیری از کاهش مقدار فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دسمیوتاز و کاتاالز ،بهتر از هر دو مداخلة
تمرین و مکمل بهتنهایی باشد؛ بااینوجود ،اظهارنظر قطعی دراینزمینه به انجام پژوهشها و
مطالعات بیشتر و گستردهتری نیاز دارد.
پيام مقاله :ورزش هوازی ،مکملدهی کلرال و ترکیب آن منجر به جلوگیری از کاهش مقدار
آنزیمهای سوپراکسید دسمیوتاز و کاتاالز میشود که این نتایج میتواند بهدلیل بهبود سیستم
ضداکسایشی و کاهش تولید رادیکالهای آزاد در بافت حیاتی قلب باشد.
در پژوهش حاضر ،بیان پروتئینهای آنزیمهای سوپراکسید دسمیوتاز و کاتاالز بررسی نشده است؛
بنابراین ،پیشنهاد میشود که پژوهشهای آتی این موضوع را مدنظر قرار دهند و فعالیت این آنزیمها
و بیان پروتئینهای آنها را بهصورت همزمان بررسی کنند
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Abstract
The aim of the current study was to determine the effect of eight weeks aerobic
training with chlorella supplementation on catalase and superoxide dismutase in
the heart of diabetic male rats. Fifty Wistar rats (14-12 weeks old) with an average
weight of 220 ± 10 g were kept in polycarbonate cages with a temperature of 2022 ° C, relative humidity of 45 ± 10 ° C, and 12-12 hours of light / dark cycle,
with free access to water and foods. After one week of familiarization with
laboratory environment, they were randomly divided into 5 groups: (1) exercise,
(2) supplementation, (3) exercise + supplementation, (4) diabetic control, and (5)
non-diabetic control. The training program lasted for 8 weeks at speeds of 10-21
m/min and lasted 10-50 minutes. Diabetic induction was performed with a single
intraperitoneal injection of Streptosucin (STZ) solution dissolved in a 0.1 M
citrate buffer and 55 mg/kg body weight. Superoxide dismutase and catalase
enzymes were measured by ELISA method. Variance analysis (2 × 2) was used
for data analysis. All interventions (chlorella, exercise, and exercise plus
supplementation) resulted in decreased blood glucose levels in diabetic rats. The
results of the current study showed that after the intervention period, the amount
of superoxide dismutase and catalase enzymes was significantly lower in all
diabetic groups than non-diabetic healthy rats, and all three types of interventions
prevented the diabetes-induced reduction in superoxide dismutase and catalase
enzymes. However, although there was no difference between the exercise and
supplementation groups, the combined group prevented more of the reduction in
superoxide dismutase and catalase enzymes in camparison with exercise and
supplementation separately. Therefore, it can be concluded that eight weeks of
chlorella supplementation, aerobic training, and chlorella supplementation with
aerobic training prevent the diabetes-induced reduction in superoxide dismutase
and catalase enzymes in the heart tissue of diabetic male rats.
Keywords: Aerobic Training, Chlorella Supplementation, Superoxide Dismutase,
Catalase, Heart Tissue, Diabetes
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