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هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سه ماه تمرین هوازی همراه با مکملسازی عصارهی مرزنجوش
بر آپوپتوز عضلهی نعلی موشهای صحرایی نر میباشد .در این مطالعه تجربی  53سر موش صحرایی نر سه
ماهه به شکل تصادفی در پنج گروه (تمرین هوازی ،مکمل مرزنجوش ،تمرین  +مکمل مرزنجوش ،کنترل
شش ماهه و کنترل سه ماهه) جایگزین شدند .گروههای تمرین و تمرین+مرزنجوش به مدت  21هفته تمرین
هوازی (پنج روز در هفته ،شیب  23۱به مدت  2۶-۰۶دقیقه و سرعت  1۲-55متر/دقیقه) را انجام دادند۲4 .
ساعت پس از آخرین جلسه تمرین ،عضلهی نعلی رتها استخراج شد و میزان بیان ژنهای درگیر در آپوپتوز با اسکن  QRفوق میتوانید جزئیات مقاله حاضر را در
(کاسپاز  9و سیتوکروم  ،)Cاز روش  RT-PCRبررسی شدند .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تک سایت  www .jahssp.azaruniv.ac.ir/.مشاهده کنید.
راهه در سطح معنیداری  ۶0۶3تجزیهوتحلیل شدند .نتایج نشان داد پس از دوره مداخله ،وزن عضلهی نعلی و
 .2کارشناس ارشد ،و مدرس ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،
نسبت وزن عضلهی نعلی به وزن بدن در بین گروهها تفاوت معنیداری داشت ( .)P>۶/۶3همچنین ،مقدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تبریز ،ایران.
بیان نسبی کاسپاز  9در بین گروهها بعد از دوره مداخله تفاوت معنیداری داشت ( .)P>۶/۶3ولی مقدار بیان نویسنده مسئول:
bashiri.jabbar@gmail.com
نسبی سیتوکروم  cدر بین گروهها تفاوت معنیداری نداشت ( .)P<۶/۶3روند سالمندی باعث افزایش وزن بدن
موشها و کاهش نسبت وزن عضلهی نعلی به وزن بدن میشود و همزمان کاسپاز  9افزایش مییابد ،ولی
مقدار بیان سیتوکروم  Cتغییر نمیکند .بااینحال ،تمرین و مصرف عصارهی مرزنجوش تا اندازهای این
افزایشها را کمتر میکند.

واژههای کلیدی :آپوپتوز ،تمرین هوازی ،مکمل مرزنجوش ،سیتوکروم  ،Cکاسپاز 9
تمامی حقوق این مقاله بازمتن برای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان محفوظ است.
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Abstract
The aim of current study is investigation effectiveness of 3 months aerobic exercise with
Origanum majorana extract on male rats soleus muscle apoptosis. In current experimental study,
35 heads of male rats with 3 month age were alternated randomize in 5 groups( aerobic exercise,
Origanum majorana extract , exercise+ Origanum majorana extract , 6 months controlling and
also 3 months controlling. Exercise and exercise+ Origanum majorana extract groups
implemented aerobic exercises during 12 weeks (5 days per week, 15% inclination, 10-60
minutes and 24-33 m/m speed). After 48 hours of last exercise, male rats soleus muscle were
extracted and involved genes expression in apoptosis (Caspase 9 and Cythocrome C) were
investigated by PCR. Data were analyzed by one-way variance analysis test at 0.05 significant
levels. Results showed that, after intervention; soleus muscle weight and its proportion against
body weight had significant difference (P<0.05) between groups. Also caspase 9 relative
expression amount between groups had significant difference (P<0.05) after intervention, but
there wasn't significant difference between groups according to Cythocrome C relative
expression amount. (P>0.05) Aging cause to increasing rats body weight and reducing soleus
muscle weight against body weight and also Caspase 9 increase simultaneously, but Cythocrome
C expression amount doesn’t change. So, exercise and consumption of Origanum majorana
extract lower mentioned increasing cases.
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تأثیر سه ماه تمرین هوازي همراه با مکملسازي عصارهي مرزنجوش بر آپوپتوز عضلهي نعلی موشهاي صحرایی نر 58 
مقدمه
بهه دلیهل توجهه عموم و جهامعهه علمی در یافتن مواد فعال بیولوژیکی
طبیعی جدید ،دانشهمندان در سرتاسر جاان به بررسی گیاهان برای شناسایی
فیتوشههیمیاییهای جدید روی آوردهاند .اوریگونام ماجورانا( 2مرزنجوش) یک
گیاه سالیانه در اروپای جنوبی و منطقه مدیترانه است .به دلیل تنوع در ساختار
معطر و شههیمیایی ،گیاه مرزنجوش بهطور گسههترده برای معطسرسههازی مواد
غذایی و نوشهههیدنیهای الکلی به کار برده میشهههوند .این گیاهان همچنین
بهطور سنتی برای خصوصیات دارویی مورد توجه بوده اند ازجمله :فعالیتهای
ضهههدبهاکتریهایی ،آنتی ترومبین و ضهههد قنهد بهالها ( .)2،1مرزنجوش دارای
خصهوصیات درمانی مختلفی است که ممکن است در پاتوفیزیولوژی بسیاری
از بیماریها را مورد توجه قرار دهد .محمد و همکارانش )1۶۶4( 1بیان داشتند
که فعالیت ضهدالتاابی مرزنجوش برای بیماران آسمی مفید است ( .)5طبق
بررسی جامع کالمبا 5و کونیکا ،)1۶۶5( ۲این گیاه همراه با آویشن ،مریم گلی،
مرزه ،میخک و کافور جزء قویترین گیاهان دارای اثرات ضهههد میکروبی
معرفی شههههدهانههد ( .)۲آلمهها 3و همکههاران ( )1۶۶5نیز در بررسهههی اثرات
آنتیاکسیدان اسانس نوعی مرزنجوش دریافتند که اثرات آنتیاکسیدان اسانس
وابسهته به غلظت بوده و اندکی کمتر از آسکوربیک اسید یا  ۰BHTبود .آنها
این اثر را به غلظت بالای ترکیبات فنلی از قبیل  1۰/91( carvacrolدرصههد)،
 2/5( thymol methyl etherدرصد) ،در اسانس گیاه نسبت دادند (.)3
آپوپتوز یا مرگ سهلولی برنامهریزی شهده یک فرآیند ژنتیکی است که
بخش تفکیک ناپذیر از رشهد ،توسهعه و هومئوستاز موجود زنده بوده که برای
حهذف سهههلولههای زائهد با روشهههی هدفمند به کار میرود ( .)۰در این بین
سههیتوکروم  cبهعنوان یکی از مامترین عوامل آپوپتوزی که در فضههای بین
غشایی میتوکندری قرار دارد ،با افزایش نفوذپذیری غشای خارجی میتوکندری
به داخل سهیتوزول رها میشهود و موجب راهاندازی واکنشهای کاسپازی در
مسهیر داخلی می شود که رهایش عوامل آپوپتوزی از میتوکندری به سیتوزل،
موجب فعالسهازی پروکاسپاز  9و سپس کاسپاز  9بهعنوان آغازگر آپوپتوز در
مسههیر میتوکندریایی وارد عمل میشههود .این روند ناایتام موجب فعالسههازی
کاسهپاز  5بهعنوان کاسهپاز اجرایی و فصل مشتر همه مسیرهای آپوپتوزی
میگردد .کاسهپازها پس از فعال شدن ،بسیاری از پروتئینهای حیاتی سلولی
را هیدرولیز و تجزیه میکنند و باعث ورود به مرحله غیر قابل برگشههت مرگ
سلولی میشوند (.)1،4،9
در دههی اخیر ،تأثیر تمرینات ورزشی بر آپوپتوز مورد علاقهی محققان
حوزهی ورزش قرار گرفته اسهت ( .)2۶در این راستا کین و همکاران ()1۶21
نشهان دادند که  1هفته تمرینات شهنا میزان فعالیت کاسپاز 5-و بیان فاکتور
مشهههتق از آپوپتوزیس BAX ،1را بهطور معناداری کاهش میدهد ،اما موجب
4
افزایش  Bcl-2موشهای مبتلا به التااب روده میشود ( .)22همچنین سان
و همکاران ( )1۶2۰نش ان دادند که یک جلسه فعالیت وامانده ساز شنا موجب
کاهش چشههمگیر بیان ژن  Bcl-2در  ۰سههاعت پس از ورزش میشههود اما
تهأثیری بر  BAXو نسهههبهت  BAXبه  Bcl-2ندارد ( .)21دملو 9و همکاران
( )1۶2۰نشهههان دادنهد کهه  9هفته تمرینات ورزشهههی در موشهای مبتلا به
نهارسهههایی ریوی از طریق افزایش فعهالیت  Akt1موجب کاهش آپوپتوزیس
میوکارد میشههود ( .)25از طرفی کولوکمبو 2۶و همکاران ( )1۶23نشههان دادند
که  3هفته تمرینات هوازی با شهدت  ٪۰۶اکسهیژن مصههرفی بیشینه موجب

افزایش غیرمعنادار کاسههپاز pAkt ،5-و کاهش غیرمعنادار  Bax/Bcl-2شههد
( .)2۲هوانگ و همکاران ( )1۶2۰نشهان دادند که  2۶هفته فعالیت استقامتی
هوازی موجهب کهاهش معنهادار کهاسهههپاز ،5-گیرندههای ،Bax ،Bak ،Fas
سههیتوکروم  Cو کاسههپاز  9-در بافت قلب موشهای فاقد تخمدان میشههود
( .)23کانتر و همکاران ( )1۶2۰گزارش کردند که تمرینات استقامتی با شدت
پایین از طریق کاهش فشههار اکسههایشههی و کاهش میزان آپوپتوزیس میوکارد
موجب بابود عملکرد قلب در موشهای دیابتی میشهود ( .)2۰حسن و کمال
( )1۶25نشان دادند که  3هفته تمرینات شنا موجب کاهش فعالیت کاسپاز5-
در قلب موشهای نر ویستار سالم میشود (.)21
بنابراین بر اسههاس مطالعات کاسههپاز  9و سههیتوکروم  Cنقش مامی در
آپوپتوز دارنهد .همواره از تمرینهات ورزشهههی بههعنوان مامترین اسهههتراتژی
غیردارویی برای باتر عمل کردن عضلهی اسکلتی میتوان استفاده نمود؛ که
با توجه به پیشینه مطالعات ،تمرینات ورزشی بهویژه تمرینات هوازی از طریق
کاهش بیان ژن کاسپاز  9باعث جلوگیری از ایجاد آپوپتوز میگردد ،بااینحال،
با توجه به اینکه تأثیر تمرینات اسههتقامتی و مرزنجوش بر مارکر کاسههپاز  9و
سیتوکروم  Cمشخص نیست و تاکنون مطالعه جامعی بهویژه در داخل کشور
درزمینهی تأثیر تمرینات هوازی همراه با مکمل سهازی عصارهی مرزنجوش
بر آپوپتوز عضلهی نعلی و تغییرات احتمالی مولکولی و پروتئینهای درگیر در
آپوپتوز انجام نشههده و اغلب مطالعات برخی جنبههای مورفولوژیکی آپوپتوز
عضههلهی اسههکلتی در طی فعالیت ورزشههی حاد را مورد آزمایش قرار دادهاند
( ،)24،29انتظار میرود با انجام تحقیق حاضههر بتوان ضههمن پاس ه به برخی
اباامات موجود و تعیین تأثیر تمرینات ورزشی و مصرف عصاره مرزنجوش بر
آپوپتوز عضههلهی نعلی ،پیشههناادهای کاربردی متناسههبی در راسههتای نحوهی
انجام تمرینات و مکملهای غذایی و نیز پیشبینی پیامدهای احتمالی ارائه
داد.
روششناسی پژوهش
در مطالعهی حاضهر ،تعداد  3۶سهر موش صهحرایی نر دو ماهه ویستار
 2۲4۲4از انستیتو پاستور ایران تایه شد و بهصورت تجربی در قالب یک طرح
پنج گروهی انجام شد .جات جلوگیری از استرس و تغییر شرایط فیزیولوژیکی،
حیوانات مورد مطالعه به مدت دو هفته تحت شهرایط استاندارد جدید با دمای
( 11±1سههانتیگراد) ،رطوبت نسههبی ( 3۶±3درصههد) و چرخهی تاریکی به
روشنایی  21:21ساعته در حیوانخانهی دانشکدهی دامپزشکی دانشگاه تبریز
نگاداری شهدند .حیوانات بهصورت آزاد از غذای استاندارد و آب در طول دوره
پژوهش استفاده کردند (.)1۶
پس از دو هفته نگاداری آزمودنیها در شرایط جدید ،نمونهها به مدت
دو هفته تحت برنامهی آشنایی با نحوهی فعالیت روی نوارگردان الکترونیکی
هوشهههمنهد حیوانی قرار گرفتند .این نوارگردان دارای پنج کانال مجزا بود که
همه آیتمهای مربوط به آن از قبیل مقدار شههیب (مثبت و منفی) ،سههرعت و
زمان توسط برنامه هوشمند کنترل میشد .در این دوره مقدار شو الکتریکی
به میزان  ۶/2میلی ولت ثابت بود .در طی دوره آشنایی ،شیب نوارگردان صفر
درصهد ،سرعت  2۶-23متر بر دقیقه و مدت تمرین  3-2۶دقیقه در روز بود.
روزانهه حهدود  1۶گرم پلهت در اختیهار هر حیوان موجود در هر قفس (موش
صهههحرایی نر ،بهال دو مهاهه با میانگین وزن  1۶۶گرم) قرار داده میشهههد.
بااینحال با افزایش وزن حیوانات بهمرور مقدار غذای مصهههرفی روزانه آنها

1. Origanum majorana
2. Mohamed et al
3. Kalemba
4. Kunicka
5. Alma

6. Butylated Hydroxy Toluene
7 . poptosis-inducing factor
8. Sun
9. De Melo
10. Colombo
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افزوده میشهههد .علاوه بر غذا بطری  3۶۶میلیلیتری آب هر کدام از قفسها
بهطور روزانه از آبمعدنی پر و تعویض میشد.
بهمنظور عصهارهگیری ،نمونه خشک شده گیاه مورد نظر توسط دستگاه
خرده کننده پودر شد 2۶۶ .گرم از پودر گیاه درون ارلن یک لیتری ریخته شد
و به آن الکل اتیلیک  9۰درصهد و آب مقطر به نسهبت  2به  2اضافه گردید،
بهگونهای که به حجم برسههد .بعد از  1۲سههاعت محلول صههاف شههد .سههپس
محلول صاف شده توسط دستگاه تقطیر در خلأ در دمای  3۶درجه سانتیگراد
و سرعت چرخش  1۶دور در دقیقه تا  5/2حجم اولیه تغلیظ گردید.
تمهامی موشهها پس از گهذراندن دوره آشهههناسهههازی با فعالیت روی
نوارگردان ،بهه پنج گروه  .2کنترل پهایهه .1 ،کنترل شهههش مهاهه .5 ،تمرین
ههوازی .۲ ،تمرین هوازی +مکمههل مرزنجوش کههه گروه تمرین هوازی
مرزنجوش علاوه بر شرکت در تمرین در طول تحقیق ،مکمل مرزنجوش را
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به میزان یک گرم ( ۶/۶9گرم مرزنجوش9+
سیسی سالین) از طریق گاواژ دریافت نموده ،ولی در تمرینات هوازی شرکت
نکردند و  .3مرزنجوش که این گروه نیز در طول تحقیق ،مکمل مرزنجوش
را به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به میزان یک گرم ( ۶/۶9گرم مرزنجوش9+
سههیسههی سههالین) از طریق گاواژ دریافت نموده ،ولی در تمرینات اسههتقامتی
شههرکت نکردند تقسههیم شههدند که گروههای تمرین هوازی و تمرین هوازی+

مکمل مرزنجوش ،برای پنج روز در هفته (یکشههنبه ،دوشههنبه ،سهههشههنبه،
پنجشنبه و جمعه) و به مدت  21هفته در برنامه تمرین هوازی روی نوارگردان
الکترونیکی هوشههمند حیوانی شههرکت کردند .شههدت فعالیتهای هوازی در
آزمودنیهای انسانی با استفاده از نسبتهای مختلف اکسیژن مصرفی بیشینه،
ضههربان قلب بیشههینه ،ضههربان قلب ذخیره و سههرعت عملکرد ورزشههی تعیین
میشههود .ازآنجاکه تحقیق حاضههر بر روی آزمودنی حیوانی انجام میشههد و
امکانات لازم برای تعیین دقیق شدت فعالیت در اختیار نبود ،تصمیم بر آن شد
تا با اسههتفاده از سههرعت دویدن روی نوار گردان و شههیب آن ،میزان شههدت
فعالیت اسهتقامتی کنترل شهود .هر یک از موشها در ابتدای جلسه تمرین3 ،
دقیقه با سهرعت  2۶-23متر در دقیقه و شهیب صفر درجه ،جات گرم کردن
دویدند .سههپس برای رسههیدن بهشههدت تمرین مورد نظر ،سههرعت و شههیب
نوارگردان طی  3-2۶دقیقه به شهههکل پلکانی افزوده شهههد .در انتاای برنامه
تمرینی ،برای سهرد کردن آزمودنی ها ،شهیب دستگاه به صفر درجه برگشته و
سرعت نیز بهآرامی به  2۶-23متر در دقیقه رسید .مدت مرحله سرد کردن در
هفتههههای ابتهدایی حهدود  3دقیقه و در هفتههای پایانی حدود  2۶دقیقه به
طول انجامید .پروتکل تمرینی پژوهش حاضههر ،بر اسههاس مطالعه نشههیو و
همکاران ) (2001طراحی گردید (( )1۶جدول .)2

جدول  :1برنامهی  11هفته تمرین استقامتی با شدتی معادل  71-92درصد اکسیژن مصرفی بیشینه
هفتههای تمرین

مدت تمرین
(دقیقه در روز)
سرعت نوارگردان
(متر بر دقیقه)
شیب نوارگردان
(درصد)

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

12

12

51

51

02

02

02

02

02

02

02

02

15

15

11

11

10

17

19

19

52

51

51

55

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

همه حیوانات گروه کنترل و تمرین هوازی ۲4 ،ساعت پس از آخرین جلسه
تمرین ،آزمودنیها توسط روش تنفسی توسط تزریق درون صفاقی کتامین
( 9۶میلیگرم به ازای هر کیلوگرم) و زایلازین ( 2۶میلیگرم به ازای هر
کیلوگرم) بیهوش و سپس موشها بلافاصله توسط متخصصین کارآزموده
جراحی و عضلهی نعلی آنها استخراج شد .سپس بخشی از بافت عضلهی
نعلی آزمودنیها برای بررسی میزان بیان ژنی یا  mRNAپروتئینهای
سیتوکروم  Cو کاسپاز  9از روش  Real Time-PCRدر دمای  -1۶درجه
نگاداری شد .برای استخراج  RNAاز نمونهها ،طبق روش پیشناادی کیت
( )Thermo K0731, USAحدود  3۶میلیگرم از بافت عضله نعلی در حضور
یک میلیلیتر از بافر لیز کننده هموژنه شده و سپس به مدت پنج دقیقه در
دمای اتاق انکوبه گردید .سپس به هر میکروتیوب  ۶/1میلیلیتر کلروفروم
افزوده شد و میکروتیوب بهشدت با دست به مدت  23ثانیه تکان داده شده

و پنچ دقیقه در دمای چاار درجه انکوبه گردید و در ادامه به مدت  23دقیقه
در شرایط چاار درجه و  g 251۶۶سانتریفیوژ شد .سپس جداسازی گردید و
به میکروتیوب دیگر منتقل شده و به محلول جدا شده حجم مساوی از
ایزوپروپانول سرد اضافه گردید و برای  2۶دقیقه در دمای  -1۶درجه انکوبه
شد .بعد از آن میکروتیوب به مدت  2۶دقیقه در شرایط چاار درجه و 251۶۶
 gسانترفوژ شده ،مایع روئی بیرون ریخته شده و سپس یک میلیلیتر اتانول
 4۶درصد به میکروتیوب اضافه گردید .بلافاصله میکروتیوب به مدت پنج
دقیقه در شرایط چاار درجه و  g 251۶۶سانترفوژ شده ،مایع رویی بیرون
ریخته شد و بهدقت اتانول خالی شد و حدود  1۶دقیقه اجازه داده شد تا الکل
تبخیر گردد .سپس مجددام به هر میکروتیوب  ۶/۶1میلیلیتر آب تیمار شده

تأثیر سه ماه تمرین هوازي همراه با مکملسازي عصارهي مرزنجوش بر آپوپتوز عضلهي نعلی موشهاي صحرایی نر 51 
با دی اتیل پیروکربنات ( )2DEPCافزوده شد RNA .استخراج شده برای
استفاده بعدی در دمای  -1۶درجه نگاداری شد .برای تعیین مقدار  RNAاز
دو روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز بر روی ژل آگاروز استفاده شد .در
روش اسپکتروفتومتری از دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده شد ،بهطوریکه
حجم معینی از  RNAاستخراج شده را با آب مقطر یا بافر  TEرقیق کرده و
به حجم خاصی رسانده شد .نسبت مذکور فاکتور رقت 1نامیده میشود .برای
کالیبره نمودن دستگاه ،حجم خاصی از آب مقطر یا  TEدرون کوت کوارتز
ریخته و طیف جذبی آن در طولموجهای  1۰۶و  14۶نانومتر روی صفر
تنظیم شد ،A1۰۶ .میزان جذب نور متوسط  DNAدر طولموج  1۰۶نانومتر
و  ،A14۶میزان جذب نور متوسط  RNAدر طولموج  14۶نانومتر است.
پس از کالیبره شدن ،حجم خاصی از نمونه  RNAرقیق شده داخل کوت
ریخته شده A1۰۶ ،و  A14۶و همینطور نسبت بین این دو از دستگاه خوانده
میشد .پس از انتخاب محلولهایی که نسبت جذبی آنها در محدوده مورد
نظر باشد ،از اعداد مربوط به طولموج  1۰۶نانومتر جات محاسبه میزان
غلظت  RNAطبق روابط زیر استفاده شد :ازآنجاییکه هر یک واحد جذب
در طول  1۰۶نانومتر متناظر با حدود  3۶نانوگرم بر میکرولیتر از RNA
تکرشتهای میباشد برای تعیین مقدار  RNAمیتوان از فرمول زیر استفاده
کرد:
 × 3۶ ng/μl × 1۰۶ضریب رقت = ( )ng/µlغلظت RNA
نمونههای  RNAاستخراج شده به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر بررسی
گردید .در روش الکتروفورز روی ژل آگاروز نیز نمونههای  RNAبا
غلظتهای متفاوت بر روی ژل آگاروز ( 2/4درصد) الکتروفورز شدند .حضور
زیرواحدهای  RNAتام ،مشخصکننده کیفیت مناسب  RNAاستخراجی
است .از کیت (Fermentas. Canada) RevertAID TM Firs Standard
 cDNA synthesisو طبق دستورالعمل شرکت سازنده بهصورت زیر استفاده
شد :یک میکرولیتر  RNAو یک میکرولیتر از DNase I reaction buffer
 10Xدر یک تیوب  2/3میلیلیتری ریخته شده و توسط DEPC-traeted
 eaterبه حجم نه میکرولیتر رسید .یک میکرولیتر  DNaseبه تیوب اضافه
و پس از افزودن یک میلیلیتر از اتانول مطلق ،تیوب مربوطه به مدت 5۶
دقیقه در فریزر  -1۶درجه قرار گرفت .تیوب مربوطه به مدت  1۶دقیقه در
شرایط چاار درجه و  2۲۶۶۶gسانتریفوژ شد و پسازآن ،در زیر هود بهدقت
اتانول خالی شده و حدود  2۶دقیقه اجازه داده شد تا الکل تبخیر گردید .به
تیوب مربوطه  22میکرولیتر  DEPC-treated waterو یک میکرولیتر oligi
 (dt) Primerیا  Random hexamer Primerافزوده شد و پنج دقیقه در

دمای  1۶درجه بر روی  Dry blockانکوبه گردید .چاار میکرولیتر
 buffer 5Xو دو میکرولیتر  dNTP 10mM mixو یک میکرولیتر
 Ribolock RibonucleaseTranscription Inhibitorبه تیوب افزوده شد
و پس از سانترفوژ مختصر ،به مدت پنج دقیقه در  51درجه انکوبه گردید.
یک میکرولیتر آنزیم RverertAid TM H Minus M-MuLV Reverse
به تیوب قبل افزوده شد .در ادامه در صورت استفاده از پرایمر )،oligo (dt
شش دقیقه در  ۲1درجه و در صورت استفاده از Random hexamer
 ،primerابتدا پنج دقیقه در  13درجه و به دنبال آن  9۶دقیقه در  ۲1درجه
انکوباسیون صورت گرفت .واکنش با قرار دادن تیوب به مدت  2۶دقیقه در
 1۶درجه پایان پذیرفت و نمونه در فریزر  -1۶درجه نگاداری شد .ساخت
 cDNAبرای همه پنج ژن موردنظر انجام شد .برای اندازهگیری میزان بیان
ژنی پروتئینهای مورد نظر از دستگاه Corbett, ( Rotor gene-6000
 )USAاستفاده شد .جفت پرایمرهای مربوط به هر ژن با استفاده از نرمافزار
 Primer 3طراحی و توسط بایونیر ( )Bioneer, Germanyسنتز شده و برای
کار با غلظت ناایی  2۶۶nmمورد استفاده قرار گرفتند.
روش آماری پژوهش
برای تجزیهوتحلیل آماری دادههای بهدستآمده ،ابتدا کلیه دادهها برای
تعیین نرمال بودن توزیع با استفاده آزمون (کولموگروف -اسمیرنوف) مورد
ارزیابی قرار گرفته ،سپس برای تعیین اختلاف میزان شاخصهای وزن بدن،
وزن عضلهی نعلی و نسبت وزن عضلهی نعلی به بدن بین گروههای کنترل
پایه (سه ماهه) ،کنترل (شش ماهه) ،تمرین هوازی ،تمرین هوازی و
مکملسازی مرزنجوش و گروه مرزنجوش ،از آزمون تحلیل واریانس تک
راهه استفاده میشود .تمامی محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار SPSS
نسخه  12انجام شد.
یافتهها
ابتدا نتایج شکل توزیع تمام دادههای مورد اندازهگیری با استفاده از آزمون
( k-sکولموگروف -اسمیرنوف) نشان داد که توزیع تمام دادهها طبیعی است
( .)p<۶/۶3سپس نتایج آزمون تحلیل واریانس در مورد مقایسه وزن بدن،
وزن عضله نعلی ،نسبت وزن بدن به عضله نعلی و آپوپتوز (کاسپاز  9و
سیتوکروم  )cگروهها پس از کسب اطمینان از توزیع طبیعی دادهها انجام
گرفت (جدول  )2و از آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه گروهها باهم استفاده
شد (جدول .)1
reaction

جدول  :1آزمون تحلیل واریانس
نتایج آزمون همسانی واریانس(لون)

نتایج تحلیل واریانس

وزن بدن

آماره لون
2/91

sig

F

Sig

۶/25

۰/33

* ۶/۶۶2

وزن نعلی

1/15

۶/۶32

3/3۰

* ۶/۶۶1

نسبت وزن بدن به نعلی

5/13

* ۶/۶14

2۶/93

* ۶/۶۶2

کاسپاز 9

1/۰1

۶/۶39

51/1۶

* ۶/۶۶2

سیتوکروم c

۶/۰۰

۶/۰1

۶/۲1

۶/13

متغیرها

نتایج تحلیل واریانس (جدول  )2نشان میدهد که در چاار متغیر وزن بدن،
وزن عضلهی نعلی ،نسبت وزن عضله نعلی به وزن بدن و کاسپاز  9حداقل
در بین یکی از گروهها در این شاخصها اختلاف معناداری وجود دارد که برای

بررسی بیشتر و دقیقتر بین گروهها از آزمون تعقیبی استفاده شده است،
همچنین ،نتایج تحلیل واریانس نشان میدهد که در فاکتور سیتوکروم  cبین
گروهها هیچ اختلافی معناداری وجود ندارد.

1. Diethylpyrocarbonate

2. Dilution factor
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جدول  :1نتایج آزمون تعقیبی
نتایج آزمون تعقیبی
گروهها

مقایسه در بین گروههای

وزن بدن

کنترل سه ماهه با تمرین

وزن عضله نعلی

اختلاف متوسط
-33/4±25/53

کنترل سه ماهه با عصاره

-۲5/5±25/۲1

* ۶/۶1۰

کنترل سه ماهه با توأم

۰2/4±21/94

* ۶/۶۶2

-۶/1۲±۶/۶1

* ۶/۶5

کنترل سه ماهه با توأم

-۶/51±۶/۶1

* ۶/۶۶5

-۶/1۲±۶/۶1

* ۶/۶15

تمرین با کنترل شش ماهه

۶/۶۶29±۶/۶۶۶۲

* ۶/۶22

کنترل شش با توأم

-۶/۶۶1±۶/۶۶۶۲

* ۶/۶۶۰

کنترل سه ماهه با تمرین

-۶/51±۶/۶1

* ۶/۶۶1

کنترل سه ماهه با کنترل شش

-۶/95±۶/۶4

* ۶/۶۶2

کنترل شش ماهه با توأم
عصاره با توأم
نسبت وزن بدن به عضله نعلی
کاسپاز 9

sig
* ۶/۶۶5

ماهه
کنترل سه ماهه با عصاره

-۶/۲3±۶/۶1

* ۶/۶۶2

تمرین با کنترل شش ماهه

۶/۰۶±۶/۶1

* ۶/۶۶2

کنترل شش ماهه با عصاره

۶/۲1±۶/۶1

* ۶/۶۶2

کنترل شش ماهه با توأم

۶/1۲±۶/۶1

* ۶/۶۶2

۶/1۰±۶/۶1

* ۶/۶۶9

عصاره با توأم

نتایج آزمون تعقیبی نشان داد (جدول  ) 1که بعد از دوره مداخله ،وزن
بدن موش ها در بین گروه ها تفاوت معنی داری داشت (  .) P>۶/۶3در
حقیقت بین گروه کنترل سه ماه با گروه تمرین ( ،) p=۶0۶۶5بین گروه
کنترل سه ماه با عصاره مرزن جوش (  ،) p=۶0۶1۰بین گروه کنترل سه
ماه با گروه توأم (  ،) p=۶0۶۶2در پس آزمو ن اختلاف معناداری وجود
دارد .همچنین ،نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که بعد از دوره مداخله،
وزن عضله ی نعلی در بین گروه ها تفاوت معنی داری داشت ( .)P>۶/۶3
به طوری که بین گروه کنترل سه ماه با گروه توأم (  ،) p=۶0۶5بین گروه
کنترل شش ماه با گروه توأم (  ،) p=۶0۶۶5بین گروه عصاره مرزن جوش
با توأم (  ،) p=۶0۶15اختلاف معناداری در وزن عضله نعلی وجود داشت،
ولی در بین سایر گروه ها تفاوتی از لحاظ وزن بدن مشاهده نشد.
کمترین وزن عضله ی نعلی در گروه کنترل شش ماهه و بیشترین آن
در گروه توأم مشاهده شد .همچنین ،نتایج آزمون تعقیبی نشان د اد که
بعد از دوره مداخله ،نسبت وزن عضله نعلی به وزن بدن در بین گروه ها
تفاوت معنی داری داشت ( .) P>۶/۶3به طوری که بین گروه کنترل شش
ماه با گروه تمرین (  ) p=۶0۶22و بین گروه کنترل شش ماه با گروه
توأم ( ) p=۶0۶۶۰اختلاف معناداری در نسبت وزن عضله نعلی به وزن
بدن وجود داشت .در گروه های تمرین و توأم ،بیشتر از گروه های کنت رل
شش ماهه بود ،ولی در بین سایر گروه ها تفاوتی از این لحاظ مشاهده
نشد .کمترین نسبت وزن عضله ی نعلی به وزن بدن در گروه کنترل
شش ماهه و بیشترین آن در گروه تمرین و توأم مشاهده شد.
از طرفی دیگر ،نتایج آ زمون تعقیبی نشان داد که بعد از دوره مداخله،
مقدار بیان نسبی کاسپاز  9در بین گروه ها تفاوت معنی داری داشت
(  ) P>۶ /۶3و کاسپاز  9پس از سپری شدن سه ماه از دوره زندگی
( عمر) رت ها افزایش معنی داری داشت ،ولی در هر سه گروه تمرین،
عصاره و توأم از این افزایش جلوگیری شد ( ) p=۶0۶۶2و همچنین اثر

تمرین به تناایی باتر از اثر عصاره نبود؛ اما اثر توأم باتر از مصرف
عصاره به تناایی بود .کمترین بیان نسبی کاسپاز  9در گروه کنترل سه
ماهه و بیشترین آن در گروه کنترل شش ماهه مشاهده شد .همچنین،
نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که بعد از دور ه مداخله ،مقدار بیان نس بی
سیتوکروم  cدر بین گروه ها تفاوت معنی داری نداشت (  ) P<۶/۶3و در
همه گروه ها مشابه بود.
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بعد از دوره مداخله ،مقدار بیان نسبی کاسپاز
 9در بین گروهها تفاوت معنیداری دارد و کاسپاز  9پس از سپری شدن سه
ماه از دوره زندگی (عمر) رتها افزایش معنیداری داشت ،ولی در هر سه
گروه تمرین ،عصاره و توأم از این افزایش جلوگیری شد ،همچنین ،نتایج
آزمون تعقیبی نشان داد که بعد از دوره مداخله ،مقدار بیان نسبی سیتوکروم
 cدر بین گروهها تفاوت معنیداری نداشت و در همه گروهها مشابه بود .در
رابطه با ژن کاسپاز  9نتایج نشان داد که انجام تمرین استقامتی و مصرف
عصاره مرزنجوش باعث کاهش این ژن در بدن موش میشود ،مقایسه بین
گروهی نیز نمایانگر وجود تفاوت بین گروههای تمرین ،عصارهی مرزنجوش
و توأم با گروه کنترل بود ،ولی در رابطه با سیتوکروم  cتفاوتی بین گروه
های مختلف وجود نداشت پس درنتیجه تمرین و استفاده از عصاره
مرزنجوش میزان این ژن را در بدن در طول دوره مداخله تغییر نمیدهد.

تأثیر سه ماه تمرین هوازي همراه با مکملسازي عصارهي مرزنجوش بر آپوپتوز عضلهي نعلی موشهاي صحرایی نر 53 
از آنجاکه هیچ پژوهش هی بهطور مسههتقیم تأثیر عصههاره مرزنجوش بر آپوپتوز عضههله
نعلی موش صههحرایی نر را بررسههی نکرده اسههت ،بهطورکلی چند پژوهش محدود به
تأثیرات مثبت عصههاره مرزنجوش بر سههلامتی تأکید دارد که با توجه به یافتههای این
پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت عصهاره مرزنجوش بر آپوپتوز عضله نعلی موش صحرایی
و کاهش بیان کاسههپاز  9میتوان این نتایج را با یافتههای رادگری و همکاران ()2591
که به بررسههی اثرات ناهنجاری زایی عصههاره گیاه دارویی مرزنجوش بر موش سههوری
پرداختند همسهو دانسهت ،آنها دریافتند که مصرف دوز مناسب عصاره مرزنجوش بر
سهههلامت رتها تأثیر مثبت دارد ( .)12همچنین ،یافتههای این پژوهش در مورد تأثیر
تمرینات هوازی بر آپوپتوز عضهله نعلی موش صهحرایی نر با نتایج مطالعه ،سانگ 2و
همکاران ( (2006همسههو اسههت .آنها نشههان دادند که  12هفته تمرین اسههتقامتی با
شهدت نسبی  75درصد اکسیژن مصرفی بیشینه موجب کاهش معنیدار بیان پروتئین
کاسهپاز و قطعهقطعه شهدن  DNAدر عضله اسکلتی موشهای صحرایی سالخورده
( 24ماهه) میشهود .کاهش قابلتوجه بیان پروتئین کاسپاز  5متعاقب تمرین هوازی با
کاهش عوامل پیش آپوپتوزی مانند بیان پروتئین  Baxو نسههبت بیان پروتئین Bax
به  Bcl 2و نیز افزایش معنیدار پروتئین ضههدآپوپتوزی  Bcl- 2همراه بود .این کاهش
پتانسههیل آپوپتوز میتوکندریایی متعاقب تمرین هوازی در موشهای سههالخورده احتمالام
با کاهش رهایش عوامل آپوپتوتیک مانند سهیتوکروم cو  Apaf-1در عضهله اسکلتی
همراه شههده و موجب کاهش معنیدار بیان کاسههپاز  5و متعاقب آن کاهش بیان ژن
کاسههپاز  9شههده اسههت ( .)24همچنین ،در تائید نتایج این پژوهش ،هو 1و همکاران
( )1۶21اشههاره داشههتند که بیان پروتئین کاسههپاز 3در گروه تمرین ( 12هفته تمرین
اسههتقامتی) بهطور معنیداری بیشههتر از گروه کنترل بود .همچنین به این نتایج دسههت
یافتند که بیان پروتئین سهههیتوکروم  cدر گروه تمرین ( 12هفته تمرین اسهههتقامتی)
بههطور معنیداری بیشهههتر از گروه کنترل بود ( )29که این نتایج با یافتههای مطالعه
حهاضهههر نهاهمسهههو اسهههت .همچنین نتایج این پژوهش با یافتههای کوچرتور  5و
همکاران ( )1۶۶4افزایش معنیدار کاسهههپاز  5و  9عضهههلهی نعلی و دوقلو؛ افزایش
کاسههپاز - 8عضههلهی نعلی و دوقلو ( 3و  6سههاعت بعد از فعالیت معنیدار بود) افزایش
درصهد هستههای آپوپتوز شده ( ،)2۶ناهمسو است .شاید دلیل ناهمسویی این نتایج در
پروتئین سههیتوکروم  cو افزایش کاسههپاز نوع و شههدت تمرینات هوازی یا سههن و نژاد
موشهای صهحرایی نر باشهد که تفاوتی در بیان سیتوکروم  cمشاهده نشد .همچنین
نتهایج این پژوهش با یافتههای کوچرتو و همکاران ( )1۶۶4در عدم تغییر معنیدار
سیتوکروم  cرا نشان داد با یافتههای این پژوهش همسو است.
نسههبت  Baxبه  Bcl-2شههاخصههی برای نشههان دادن پتانسههیل آپوپتوز میتوکندریایی
میباشههد که  Bcl-2بهوسههیله ممانعت از اگومری شههدن  ،Bax-Baxبا فعالیت پیش
آپوپتوزی پروتئین  Baxمخالفت میکند .)11( .همچنین ،پروتئین  Bcl-2با ورود به
غشهای خارجی میتوکندری ،یکپارچگی غشا را با خارج ساختن یونهای  +Hاز طریق
کانالهای یونی حفظ کرده و با اتصههال به  Apaf-1فعالسههازی کاسههپازی را ماار
میکند .این احتمال وجود دارد که در پاسه به فشهار اکسهایشی ،جابهجایی و استقرار
پروتئین  Baxدر غشهههای بیرونی میتوکندری افزایش یابد ( .)13-11این موضهههوع تا
اندازهای میتواند ناشههی از فعال شههدن  JNKسههیتوزلی باشههد ،بهطوریکه  JNKدر
حضههور محر های اترس سههلولی فسههفریله شههده و موجب ماار پروتئین Bcl-2
میشههود ،لذا پروتئین  Baxاجازه جابهجایی به سههمت میتوکندری را مییابد .پروتئین
 ۲JNKدر داخهل میتوکندری ،در باز شهههدن  3mPTPدخالت کرده و موجب رهایش
عوامهل پیش آپوپتوزی مانند سهههیتوکروم  cبه داخل سهههیتوزول میشهههود .بهمحض
رهایش و ورود عوامل پیش آپوپتوزی به سههیتوزول ،سههیتوکروم  Cمیتواند از طریق

آبشهار کاسهپازی شهامل کاسهپاز  9و درناایت کاسپاز  5باعث تشدید آپوپتوزیس شود
( .)1۰همچنین ،کهاسهههپازها بهویژه کاسهههپاز  9و  5نقش مامی در تغییر حالت بافت
عضههلانی بازی میکنند و برای تمایز سههلولی این بار ضههروری میباشههد؛ بنابراین ،این
احتمال وجود دارد که حفظ فعالیت کاسههپازی پس از تمرینات ورزشههی ممکن اسههت
برای سهههایر اعمهال سهههلولی مانند تغییر حالت ناشهههی از فعالیت ورزشهههی و تفکیک
سهلولهای ماهوارهای مورد نیاز باشد ( .)11لذا ،احتمالام سطوح پایینی از کاسپازها برای
تحریک برخی فعالیتهای سهههلولی و ترمیم یا رشهههد بافت متعاقب تمرین ورزشهههی
منهاسهههب بهاشهههد .اثبات چنین آثاری نیاز به تحقیق در مورد اثرات همزمان تمرینات
ورزشهی بر عضهله نعلی همراه با عصهارهی مرزنجوش را ضهروری میسازد ،در این
راسهتا با بررسهی مقدار نسهبی کاسپاز  9موجود در عضلهی نعلی موشهای صحرایی
تمرین داده و عصههارهی مرزنجوش تغذیه شههده ،نتایج نشههان میدهد که کاسههپاز 9
موجود عضهلهی نعلی در گروههای تمرین با کنترل شهش ماهه ،کنترل شش ماهه با
عصههارهی مرزنجوش ،کنترل شههش ماهه با تمرین عصههارهی مرزنجوش توأم و
عصههاره با تمرین عصههارهی مرزنجوش توأم متفاوت بوده و تمرین با عصههاره اثرات
خود را بهعنوان مکانیزم اثر بر مرگ سهلولی گذاشتهاند .تفاوت موجود بین گروه کنترل
با گروههای تمرین ،عصهاره و توأم به ترتیب  ۱۲1 ،۱۰4و ( ۱2۶۶گروه کنترل نسبت
به دیگر گروهها) بیشهتر بوده اسهت که نشهاندهنده وجود میزان کم ژن کاسپاز  9در
عضهلهی نعلی موشهای صهحرایی است که تمرین کرده و عصارهی مرزنجوش به
غذای آنها اضهافه شهده است ،البته وجود مقدار کم کاسپاز  9در گروه تمرین ،استفاده
عصههارهی مرزنجوش و هر دو با هم نسههبت به گروه کنترل روند آپوپتوز را کند کرده
اسههت .در این خصههو  ،وینشههتین ۰و همکاران ( )1۶22اشههاره داشههتند که آپوپتوز
میتوکندریایی اغلب با افزایش گونههای فعال اکسههیژن همراه اسههت ( )1۰و از طرفی،
ژین 1و همکاران ( )1۶۶9عنوان داشهتند که تمرینات هوازی و اسهتقامتی طولانیمدت
میتواند با افزایش اسهترس اکسهایشهی موجب تشهدید آپوپتوز شوند ( )14که با نتایج
حاصهل از پژوهش حاضهر همسهو اسهت .همچنین نتایج پژوهش حاضر با یافتههای
سههیو 4و همکاران ( )1۶۶۲اشههاره به عدم وجود اختلاف بین گروه تمرین و کنترل در
بیان و فعالیت کاسهپاز پس از هشهت هفته تمرین روی نوارگردان داشتند ( )19ناهمسو
اسههت .همچنین ،مک میلان 9و همکاران ) (2012نیز گزارش دادند که شههش هفته
تمرین اسهتقامتی تأثیر معنیداری بر فعالیت پروتئازی آنزیم کاسپاز  5و  9و قطعهقطعه
شهدن  DNAدر عضهله اسهکلتی موشهای صحرایی جوان (سه ماهه) و سالم ندارد
( )11ناهمسهو اسهت .به نظر میرسهد دلیل اصلی تناقض مطالعه حاضر با نتایج سیو و
همکهاران ( )1۶۶۰و مک میلان و همکاران ( )1۶21سهههن موشهای صهههحرایی و
پروتکل تمرینی و زمان نمونهگیری باشههد بهطوریکه موشهای مورد اسههتفاده در
پژوهش حاضهر در حدود سهه ماهه بودند که بهعنوان موشهای بال جوان محسههوب
میشهوند ،ولی سهیو از موشهای صهحرایی  24ماهه استفاده کرده بودند که بهعنوان
موشهای صههحرایی سههالخورده و پیر محسههوب میشههوند .در این راسههتا ،اسههترس
اکسایشی ،سایتوکینهای التاابی و اختلال در محافظت از استرس سلول سازوکارهای
احتمالی هسههتند که در افزایش آپوپتوز بافتهای پیر مشههارکت میکنند ( ،)24افزایش
سهن و پیری با افزایش قابلتوجه آپوپتوز همراه اسهت؛ که در این صورت احتمال تأثیر
تمرینات ورزشهی بر شههاخصهای آپوپتوزی مانند بیان ژن یا پروتئین کاسهپاز  5و  9و
قطعهقطعه شههدن  DNAبیشههتر و بارزتر میشههود ( ،)5۶همچنین ،ناهمخوانی نتایج
مطالعه حاضههر با پژوهش مک میلان و همکاران ( )1۶21در حالی اسههت که در هر دو
مطالعه از قراردادهای تمرینی با شهدت نسهبی تقریبام یکسان و از موشهای صحرایی
بال جوان اسهتفاده شده است .به نظر میرسد آنچه موجب تناقض نتایج مطالعه حاضر
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با مطالعه مک میلان و همکاران ( )1۶21شهده است ،تفاوت در نوع بافت مورد مطالعه
و زمان برداشههت بافت باشههد ،بهطوریکه در مطالعه حاضههر ،بافت عضههله نعلی 48
سهاعت پس از آخرین جلسهه تمرین هوازی استخراج شد ،ولی مک میلان و همکاران
( )1۶21بلافاصهله بعد از آخرین جلسهه تمرین بافت عضله را استخراج کرده بودند .لذا،
این احتمهال دور از انتظار نمیباشهههد که در مطالعه مک میلان و همکاران (،)1۶21
کاهش معنیدار بیان پروتئین سههیتوکروم  cو افزایش بیان کاسههپاز  5و  9در گروه
تمرین ناشهی از اثرات آخرین جلسه تمرین هوازی با شدت بالای متوسط ( 60دقیقه با
سهرعت 30متر/دقیقه و شهیب ) 3%باشد ،بهطوریکه اغلب مطالعات قبلی نیز اشاره
به افزایش شهاخصهای مختلف؛ آپوپتوزی بلافاصله پس از یک جلسه فعالیت ورزشی
متوسهط به بالا و شهدید داشتند ( .)1۲در این راستا ،ویلوگبی 2و همکاران ( )1۶۶5اشاره
داشهتند که بیان ژن کاسهپاز  5در عضهله پان جانبی متعاقب فعالیت ورزشی برونگرا،
بلافاصههله پس از فعالیت افزایش یافته و زمان اوج آن حدود  24سههاعت پس از فعالیت
ورزشههی میباشههد ( .)52لذا ،با توجه به زمان برداشههت بافت در مطالعه حاضههر که 48
سهاعت پس از آخرین جلسه تمرین نسبتام شدید بود ،این احتمال وجود دارد که کاهش
بیان ژن کاسهپاز  3در گروه تمرین و توأم ناشهی از آخرین جلسه تمرین ،بهطور کامل
به مقادیر پایه برگشهههته باشهههد .بهعلاوه ،اگرچه در مطالعه حاضهههر به دلیل برخی
محدودیتها امکان ارزیابی شهههاخصهای التاابی مانند  TNF-αو  IL-6نبود ،این
احتمال نیز دور از انتظار نیسههت که افزایش  TNF-αو  IL-6پلاسههما با فعال کردن
مسهتقیم کاسهپاز  5و متعاقب آن کاسهپاز  9از طریق مسیر خارجی میانجیگری کرده
باشههد ( .)2۶افزایش سههطوح  TNF-αگردش خون ،منجر به افزایش لیگاند متصههل
شهونده به گیرنده  TNF-αدر سهارکولما شهده و باعث افزایش آپوپتوز از طریق مسیر
خارجی میشهود .همه این اثرات ممکن اسهت باعث فعال شهدن کاسپاز  4و کاسپاز 5
از طریق مسهیر خارجی شود .در کل ،کنترل کاسپاز  5فرآیند پیچیدهای است و چندین
مسهیر پیامرسهانی آپوپتوز را درگیر میکند .نشان داده شده است که کاسپاز  5بهوسیله
فعال شهدن کاسهپاز  21از طریق مسیر آزادسازی کلسیم یا بهوسیله فعال شدن کاسپاز
 9در مسههیر داخلی و یا افزایش  TNF-αسههرم در مسههیر خارجی فعال میشههود (.)2۶
همچنین ،کاسههپاز  9نقش مامی در تغییر حالت بافت عضههلانی بهویژه در عضههلات
اسهکلتی بازی میکند و برای تمایز سهلولی عضله اسکلتی ضروری میباشد؛ بنابراین،
حفظ فعالیت کاسهپاز  9پس از تمرینات ورزشهی ممکن است برای سایر اعمال سلولی
مانند تغییر حالت ناشههی از فعالیت ورزشههی و تفکیک سههلولهای ماهوارهای مورد نیاز
باشههد ( .)11لذا ،احتمالام سههطوح پائینی از کاسههپاز  9برای تحریک برخی فعالیتهای
سهلولی و ترمیم یا رشهد بافت متعاقب تمرین ورزشی مناسب باشد .لذا به نظر میرسد
که در گذر از نوع و شهکل تمرین ،تمرین هوازی بر سهازوکارهای کاسهپازی در عضله
اسهکلتی موشهای صهحرایی جوان تأثیر داشته باشد ،اما بر بیان پروتئین سیتوکروم c
تأثیر چندانی نداشته باشد.
بهطورکلی نتایج پژوهش حاضهر با یافتههای دوستار و همکاران ( ،)1۶۶4کوچتور و
همکاران ( ،)1۶۶4لی 1و همکاران ( ،)1۶25پترسههون 5و همکاران ( ،)1۶۶4رادگری و
همکهاران ( ،)2591سهههانهگ و همکهاران ( ،)1۶۶۰هو و همکاران ( ،)1۶21ژین و
همکاران ( ،)1۶۶9وینشههتین و همکاران ( ،)1۶22کیم ۲و همکاران ( )1۶2۶همسههو
اسهههت ( .)5۲ ،1۰ ،14 ،29 ،24 ،12 ،11 ،55 ،2۶ ،51برخی از این پژوهشهههگران در
بخشهی از نتایج خود به کاهش بیان پروتئین کاسپاز  9و یا عدمتغییر معنادار سیتوکروم
 cدسهههت یهافتنهد .همچنین نتهایج این پژوهش با یافتههای کوادریلاترو 3و همکاران
( ،)1۶2۶کوچتور و همکاران ( ،)1۶۶4ارسهههلان و همکاران ( ،)1۶۶1پترسهههون و
همکاران ( ،)1۶۶4سههیو و همکاران ( ،)1۶۶۲مک میلان و همکاران ( ،)1۶21ویلوگبی
و همکاران ( ،)1۶۶5وینشههتین و همکاران ( ،)1۶22ناهمسههو اسهت (،11 ،5۰ ،2۶ ،53

 .)1۰ ،52 ،11 ،19برخی از این پژوهشهههگران در بخشهههی از نتایج خود به افزایش یا
عدمتغییر معنادار بیان پروتئین کاسهپاز  9و یا تغییر معنادار سیتوکروم  cدست یافتند که
ممکن اسهت دلیل این ناهمسهویی نوع و شدت تمرینات هوازی ،نوع مصرف مکمل،
سن موشهای صحرایی نر ،نوع موشها و یا زمان نمونهگیری باشد.
از طرفی دیگر ،نتایج پژوهش نشهههان داد که وزن بدن موشها در بین گروهها تفاوت
معنیداری دارند ،تمرین و مصهرف عصههاره مرزنجوش پس از سههه ماه باعث کاهش
وزن در هر سههه گروه تمرین ،مصههرف عصههارهی مرزنجوش و توأم نسههبت به گروه
کنترل شههده اسههت .همچنین ،نتایج پژوهش نشههان داد که بعد از دوره مداخله ،وزن
عضهههلههی نعلی در بین گروههها تفهاوت معنیداری دارد و اینکه بعد از دوره مداخله،
نسههبت وزن عضههله نعلی به وزن بدن در بین گروهها تفاوت معنیداری دارد .در رابطه
با وزن عضههلهی نعلی نتایج نشههان داد که در هر دو وضههعیت (وزن عضههلهی نعلی
بهتناایی و نسههبت آن به وزن بدن) با گذشههت زمان از حجم عضههلهی نعلی کاسههته
میشههود ولی با اسههتفاده از تمرین ،عصههارهی مرزنجوش و این دو فرآیند باهم ،وزن
عضهههلههی نعلی کمتر کهاهش مییهابهد .این نتهایج با یافتههای رادگری و همکاران
( )2591که به بررسهههی اثرات ناهنجاری زایی عصهههاره گیاه دارویی مرزنجوش بر
جنینهای موش سهوری پرداختند همسو است .آنها دریافتند گروه دریافت کننده دوز
بالای عصههاره گیاه مرزنجوش در مقایسههه با گروه شههاهد کاهش معنادار وزن و طول
سری-دمی را دارند (.)12
با توجه به اینکه نتایج مربوط به این پژوهش نشههان داد که  5ماه تمرین هوازی همراه
با مکمل سهازی عصهارهی مرزنجوش باعث تغییر در وزن بدن موشهای صحرایی
نسهبت به گروه کنترل میشهود و موجب افزایش معنادار وزن عضلهی نعلی نسبت به
گروه کنترل شده ( )۱2۶2و از همه مامتر اثر مثبت و معنادار بر افزایش وزن عضلهی
نعلی نسهههبهت به وزن بدن ،موشها در مقایسهههه با گروه کنترل گذاشهههت (،)۱23۲
بهعبارتدیگر اگرچه  5ماه تمرین هوازی همراه با مکمل سازی عصارهی مرزنجوش
موجهب تغییر بهااهمیتی در وزن بدن موشها در گروههای مختلف شهههد ،این مداخله
باعث شهد که وزن عضهلهی نعلی موشها افزایش قابلتوجای داشته باشد .این نتایج
بها یافتههای آرانجو ۰و همکاران ( )299۰که دریافتند مصهههرف عصهههاره مرزنجوش
موجب کاهش وزن رتها میشههود همسههو اسههت .مکانیسههم احتمالی تأثیر عصههاره
مرزنجوش در کهاهش وزن ،وجود  Alpha-Terpineneبههعنوان یکی از ترکیبات
عصاره مرزنجوش پیشنااد شده است (.)51
در کهل میتوان نتیجهه گرفت ،تمرین و مصهههرف عصهههارهی مرزنجوش تااندازهای
احتمهالهام میتواند آپوپتوز را کمتر کند و با کاهش وزن و افزایش نسهههبت وزن بدن به
عضهله نعلی همراه است .بهعلاوه در مورد جلوگیری از افزایش آپوپتوز ناشی از سن در
مورد بیان نسهبی سهیتوکروم  cو کاسپاز  ،9اثر مصرف همزمان عصارهی مرزنجوش
و تمرین باتر از مصهههرف عصهههاره بههتناایی به نظر میرسهههد .بااینحال ،با توجه به
محهدودیهتهای پژوهش حاضهههر مانند محدودیتهای قابلکنترل ازجمله :کنترل و
ثبت ویژگیهای جسههمانی گونه ،نژاد ،جنس ،سههن ،وزن ،کنترل عوامل محیطی (نور،
دما و رطوبت) ،کنترل رژیم غذایی و میزان غذای مصههرفی روزانه ،کنترل شههرایط
تمرین (شههدت ،مدت و نوع تمرین) و ابزار تمرین یکسههان ،کنترل نوع و محل بافت
عضههلانی اسههتخراج شههده ،اسههتفاده از وسههایل و ابزار آزمایشههگاهی ،زمان و مکان
انهدازهگیری و آزمونگر یکسهههان برای همهی آزمودنیها و همچنین محدودیتهای
غیرقابلکنترل مانند عدم تعیین برخی از ظرفیتهای فیزیولوژیک پایه ،احتمال تأثیر
و تداخل شههو الکتریکی ،عدم اندازهگیری تغییرات مورفولوژیکی ،عدم اندازهگیری
برخی تغییرات آنزیمی و هیسهتوشیمیایی ،عدم اندازهگیری سایر پروتئینهای درگیر در
مسهیر میتوکندریایی آپوپتوز ،عدم بررسی پروتئینهای درگیر در مسیر خارجی آپوپتوز و
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از طرفی بها توجهه به این محدودیتهای امکان ارزیابی شهههاخصهای التاابی مانند
 ارزیههابی بیههان سهههایر، عههدم انههدازهگیری تغییرات مورفولوژیکی،IL-6  وTNF-α
 بررسههی بیان پروتئینهای درگیر،پروتئینهای درگیر در مسههیر میتوکندریایی آپوپتوز
 اظاارنظر،در مسهههیر خهارجی آپوپتوز و انهدازهگیری محتوای پروتئینههای مورد نظر
9 قطعی در مورد نحوه تأثیرپذیری وزن و شهاخصهای مربوط به آپوپتوز مانند کاسپاز
 عضلهی نعلی از تمرینات ورزشی مختلف و عصارهی مرزنجوش و یاC و سهیتوکروم
تحلیل و تبدیل این نتایج به موارد خوراکی و مورد استفاده ورزشکاران و جوامع انسانی
 با توجه به، از طرفی.منوط به انجام تحقیقات و مطالعات بیشهتر در این زمینه میباشد
،نتایج بهدسههتآمده از تفاوت معنیدار شههاخصهای آپوپتوزی بین گروه تمرین هوازی
مصهرف عصهاره مرزنجوش و توأم با گروه کنترل احتمالام اسهتفاده از تمرینات ورزشی
 تغییراتی را در آپوپتوز،هوازی بهجای سههایر تمرینات و مصههرف عصههاره مرزنجوش
 اگرچه امکان بروز آپوپتوز شدید در این مرحله زندگی.عضهله اسکلتی ایجاد خواهد کرد
 ولی ازآنجاییکه اثر فزاینده تمرین هوازی بر بیان ژن ضههد،(جوانی) بهندرت وجود دارد
 لذا، عضلهی نعلی قابل توجه بودBcl-2  بهBax  و نسهبت بیان ژنBcl -2 آپوپتوزی
به نظر میرسههد که میتوان از تمرینات هوازی بهعنوان یک عامل پیشههگیرانه و
 در.مداخله کاربردی غیربالینی برای محافظت از سههلولهای عضههله اسهکلتی باره برد
 امکان حصههول شههرایط و محیط مطلوبتر برای، با توجه به نتایج حاصههل،این راسههتا
،بقای سهلولهای عضلانی حتی در بیماران مبتلا به نارحتیهای عضلانی مانند سارکوپنیا
.پس از تمرینات هوازی نیز وجود دارد
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