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Original Article
Abstract
Background and Purpose: Identification and analysis of compounds that playing a role in delay aging and
increase longevity is essential. Sirtuins are one of the main regulators of cell survival and longevity. The
goal of this research was to investigate the effect of six weeks HIIT swimming exercise and Resveratrol
supplementation on the level of SIRT3 in left ventricular heart of aged rats.
Materials and Methods: In this research, 30 wistar rats were randomly divided into five groups (control
(C), solvent (M), supplement (R), HIIT exercise (EX), HIIT exercise and supplement (EXR)). The EX
group performed HIIT swimming for six weeks. C group did not practice. R group received only resveratrol
supplementation. EXR group performed HIIT swimming exercises with resveratrol and M group received
only solvent. The SIRT3 protein was obtained by Western blotting. Data were analyzed using One-way
ANOVA analysis of variance and Tukey’s post hoc test.
Results: After six weeks, there was a significant difference between the mean SIRT3 protein levels in the
five groups. Therefore, Tukey post hoc test showed that SIRT3 levels were significantly increased in EX
and EXR groups compared to C, R and M groups (P = 0/001). However, this difference between EX and
EXR groups was not significant (P > 0.05). Moreover, the amount of SIRT3 in group R was significantly
higher compared to groups C and M.
Conclusion: Increasing the amount of SIRT3 indicates the involvement of this protein in metabolic pathways, antioxidant defense and improves cell condition. High intensity interval training with resveratrol
supplement consumption can also be used to moderate oxidative stress and delay the aging process.
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تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل رزوراترول بر میزان  SIRT3در بافت
بطن چپ قلب موشهای صحرایی پیر
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 1دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی ،پردیس دانشگاه تهران ،کیش ،ایران.
 2دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

مقاله پژوهشی

چکیده
زمینــه و هــدف :شناســایی و تجزیهوتحلیــل اجزایــی کــه در بــه تأخیــر انداختــن پیــری و افزایــش طــول عمــر نقــش دارنــد،
بســیار ضــروری اســت .ســیرتوئینها از تنظیمکنندههــای اصلــی بقــای ســلولی و طــول عمــر هســتند .هــدف پژوهــش
حاضــر بررســی تأثیــر شــش هفتــه فعالیــت ورزشــی  HIITشــنا و مکمــل رزوراتــرول بــر مقــدار  SIRT3در بافــت بطــن چــپ قلــب
موشهــای صحرایــی پیــر بــود.
مــواد و روشهــا :در ایــن پژوهــش 30 ،ســر مــوش صحرایــی  20ماهــه (پیــر) نــر نــژاد ویســتار تصادفــی بــه پنــج گــروه (کنتــرل
( ،)Cگــروه تمریــن ( ،)EXگــروه تمرین+مکمــل ( ،)EXRگــروه مکمــل ( )Rو گــروه حــال ( ))Mتقســیم شــدند .گــروه ،EX
تمریــن  HIITشــنا را بــه مــدت شــش هفتــه انجــام دادنــد .گــروه  ،Cتمریــن نمیکردنــد .گــروه  ،Rفقــط مکمــل رزوراتــرول
دریافــت کردنــد .گــروه  ،EXRتمریــن  HIITشــنا را همــراه بــا دریافــت رزوراتــرول انجــام دادنــد .گــروه  Mفقــط حــال دریافــت
کردنــد SIRT3 .بــا اســتفاده از روش آزمایشــگاهی وســترن بــات ســنجیده شــد .دادههــای حاصلــه توســط آزمــون آمــاری
تحلیــل واریانــس یکطرفــه و آزمــون تعقیبــی توکــی تجزیهوتحلیــل شــدند.
نتایــج :پــس از شــش هفتــه ،تفــاوت معنــاداری بیــن میانگیــن میــزان پروتئیــن  SIRT3در پنــج گــروه مشــاهده شــد.
بنابرایــن ،آزمــون تعقیبــی توکــی نشــان داد کــه مقــدار  SIRT3در گــروه  EXو  EXRدر مقایســه بــا گــروه  C، Rو  ،Mبهطــور
معنــاداری بیشــتر بــود ( ،)P=0/001امــا ایــن تفــاوت بیــن دو گــروه  EXو  EXRمعنــادار نبــود ( .)P<0/05همچنیــن ،مقــدار
 SIRT3در گــروه  Rبهطــور معنــاداری در مقایســه بــا گــروه  Cو  Mبیشــتر بــود.
نتیجهگیــری :افزایــش  ،SIRT3نشــاندهندۀ دخیــل بــودن ایــن پروتئیــن در مســیرهای سوختوســازی ،دفــاع
ضدا کسایشــی و بهبــود وضعیــت ســلول اســت .همچنیــن میتــوان از تمریــن تناوبــی شــدید همــراه بــا مصــرف مکمــل
رزوراتــرول بــرای تعدیــل فشــار ا کسایشــی و تأخیــر رونــد پیــری و ســالمندی بهــره بــرد.
واژههای کلیدی :تمرین ورزشی ،طول عمر ،مکملهای ضدا کسایشی.
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( .)10همچنیــن شــواهدی مبنــی بــر ارتبــاط نزدیــک بیــن
 PGC-1α ،SIRT3و  SOD2وجــود دارد کــه افزایــش SIRT3
و  PGC-1αبــا افزایــش پاس ـخهای ضدا کسایشــی و بیــان
پروتئیــن  SOD2همــراه اســت ( .)11مهــار  SIRT3در موشهــا
بــه افزایــش اســتیله شــدن پروتئینهــای میتوکندریایــی،
کاهــش محتــوای میتوکنــدری ،افزایــش تولیــد  ROSو
نیــز کاهــش آنزیــم  SOD2در میتوکنــدری منجــر میشــود
( .)12بــا توجــه بــه عملکــرد مفیــد ســیرتوئینها در افزایــش
طــول عمــر ،تالشهــا بــه اســتفاده از فعالکنندههــای آن
ماننــد رزوراتــرول بهعنــوان دارو معطــوف شــده اســت (.)13
رزوراتــرول ،یــک مــادۀ پلیفنولیــک طبیعــی و فیتوآلکســین
اســت کــه در طبیعــت از گیاهــان در مقابــل قار چهــا
محافظــت میکنــد .ایــن مــاده در پوســت انگــور ،توتهــا،
بادامزمینــی و ســایر گیاهــان یافــت میشــود .بــا پیشــرفت
کارهــای پژوهشــی حیوانــی دیــده شــد رزوراتــرول از ســرطان،
بیماریهــای قلبــی عروقــی ،آســیب ایســکمیک و آلزایمــر
جلوگیــری میکنــد و حتــی میتوانــد مانــع آســیب ناشــی از
برقــراری مجــدد جریــان خــون در قلــب و بهبــود عملکــرد قلــب
شــود .شــواهد نشــان میدهــد رزوراتــرول دارای خاصیــت
مهارکنندگــی بنیانهــای آزاد ،ضدا کسایشــی و افزایــش
تعــدادی از آنزیمهــای ضدا کسایشــی اســت کــه توانایــی
ضدا کسایشــی آن بــه خــواص گروههــای هیدروکســیل
پلیفنولــی آن وابســته اســت ( .)14در مطالعــات انســانی
رزوراتــرول موجــب مهــار پرا کسیداســیون لیپوپروتئیــن بــا
چگالــی پاییــن ،افزایــش ســطح  ،HDLگشــاد شــدن عــروق
(شــاید از طریــق القــای ســنتز نیتریــک ا کســاید) ،مهــار
اندوتلیــن ،تغییــرات آنژیوژنیــک و کاهــش آریتمــی بطنــی و
فعالیــت آنتیترومبیــن ،جلوگیــری از تجمــع پال کــت و مهــار یــا
کاهــش  ROSو کاهــش فشــار خــون میشــود ( .)15رزوراتــرول
بهعنــوان ترکیــب فعالکننــدۀ ســیرتوئین ( )STACsمطــرح
اســت و میتوانــد در مســیری وابســته بــه ســیرتوئینها
طــول عمــر را افزایــش دهــد ( .)13برخــی پژوهشهــا گــزارش
کردهانــد فعــال شــدن  SIRT3بهوســیلۀ رزوراتــرول بــه
افزایــش کالژن و عملکــرد قلــب در موشهــا منجــر شــده
اســت ( .)16همچنیــن رزوراتــرول بــا افزایــش فعالیــت
آنزیمهایــی همچــون  ،SODکاتــاالز ،گلوتاتیــون پرا کســیداز
و گلوتاتیون-S-ترانســفراز ،میــزان آســیبهای ا کسایشــی
را کاهــش میدهــد .مطالعــات دیگــر نشــان میدهــد
آنزیمهــای ضدا کسایشــی ماننــد کاتــاالز و سوپرا کســیددیس
موتاز ،میتواند موجب افزایش طول عمر شود (.)17

فراینــد پیــری ،بــا کاهــش تدریجــی عملکردهــای
فیزیولوژیایــی ،افزایــش تدریجــی آســیبهای مختلــف،
کاهــش کارایــی عملکــردی و هومئوســتاز ســلولها و بافتهــا
همــراه اســت ( .)1نظریــۀ بیوشــیمیایی ،بــه تغییــرات در
سوختوســاز انــرژی ،تولیــد بنیانهــای آزاد ،میــزان زندگــی
و ســامت میتوکنــدری طــی افزایــش ســن اشــاره دارد (.)2
طــی ســالهای اخیــر ،مطالعــات گســتردهای بــرای یافتــن
روشهــا ،مســیرهای پیامرســانی و مولکولهــای هــدف
تأثیرگــذار بــر ســامت انجــام گرفتــه اســت .از جملــه عواملــی
ً
کــه اخیــرا بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت ،خانــوادۀ پروتئینــی
ســیرتوئینها هســتند کــه در بخشهــای مختلــف ســلول
قــرار دارنــد و از پروتئینهــای دیاســتیالز وابســته بــه
 NAD+هســتند کــه چندیــن فعالیــت ســلولی و وا کنشهــای
مهــم ســلولی را تنظیــم میکننــد .در واقــع فعالیــت
آنزیمــی ســیرتوئینها نیازمنــد  NAD+اســت ،بنابرایــن در
شــرایط اســترس انرژیتیکــی ماننــد محدودیــت کالریــک،
گرســنگی و فعالیــت ورزشــی میــزان ســیرتوئینها بهطــور
معنــاداری افزایــش مییابــد ( .)3نشــان داده شــده اســت
ســیرتوئینها از تنظیمکنندههــای اصلــی و مهــم بقــای
ســلولی و طــول عمــر موجــود زندهانــد ( )4و احیــای ســلولی
را از طریــق ســازوکارهای متعــددی افزایــش میدهنــد (.)5
ســیرتوئینها ،پروتئینهــای کالس  IIIیــک خانــواده از
آنزیمهــای هیســتون داســتیالز هســتند .در پســتانداران
هفــت ســیرتوئین شناســایی شــده اســت SIRT1 .و SIRT2
در هسـ�ته و سیتوپالسـ�م SIRT3,4,5 ،در میتوکنــدری و البتــه
 SIRT3همچنین در هسته و سیتوپالسم و  SIRT6و SIRT7
در هســته قــرار دارنــد ( SIRT3 )6میتوکندریایــی پروتئینــی
اســت کــه از طریــق اســتیلزدایی در بســیاری از جنبههــای
زیســتی میتوکنــدری ماننــد ا کســایش مــواد غذایــی ،تولیــد
 ،ATPغیرفعــال کــردن و مقابلــه بــا گونههــای فعــال ا کســیژن
مؤثــر اســت .همچنیــن  SIRT3در حفــظ ســطوح پایــۀ
 ATPنقــش ایفــا میکنــد و تنظیمکننــدۀ انتقــال الکتــرون
میتوکندریایــی اســت .افزونبــر ایــن دیده شــده اســت فقدان
ً
و کمبــود  SIRT3احتمــاال بــا افزایــش ابتــا بــه بیماریهــای
مرتبــط بــا افزایــش ســن در ارتبــاط اســت ( .)7بهطــور کلــی،
گفتــه شــده اســت کاهــش  ،SIRT3از لحــاظ مکانیکــی بــا
کاهــش عملکــرد قلبــی ارتبــاط دارد ( SIRT3 .)8در تنظیــم
محتـ�وا و زیرردههـ�ای میتوکندریایـ�ی از طریـ�ق PGC-1α
شــرکت دارد ( )9و بیوژنــز میتوکندریایــی را تحریــک میکنــد
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رضائی و همکاران
از نظــر روش کار از نــوع پژوهشهــای تجربــی اســت 60 .ســر
موش صحرایی نر  20ماهۀ پیر نژاد ویستار با وزن 450-350
گــرم از مرکــز پژوهشهــای علــوم اعصــاب دانشــگاه علــوم
پزشــکی کرمــان خریــداری شــد .از آنجــا کــه معلــوم شــده
اســت کاهــش شــناختی ،شــاخص برجســتۀ شــروع فراینــد
پیــری بهشــمار م ـیرود ( ،)21بنابرایــن ،بــرای ارزیابــی
شــناختی موشهــای صحرایــی (بهعنــوان شــاخص پیــری)
و عــدم تداخــل آن بــا قــرارداد ورزشــی ،آزمودنیهــا یــک مــاه
پیــش از شــروع پژوهــش ،مــورد آزمــون نــاول 6قــرار گرفتنــد.
ایــن آزمــون شــامل ســه مرحلــه اســت؛ در ابتــدا هــر آزمودنــی
بــه مــدت  10دقیقــه بــا محیــط آزمایــش (جعبــه) آزمــون نــاول
آشــنا شــد .پــس از مرحلــۀ آشناســازی و تمیــز کــردن جعبــه و
قــرار دادن دو شــیء مشــابه (شــیء اســتوانهای بــا رنــگ ســبز)
در جعبــه ،هــر آزمودنــی بهآرامــی در جعبــه بــرای آشــنایی بــا
اشــیای مشــابه (مرحلــۀ آشــنایی بــا اشــیا مشــابه) گذاشــته
شــد و بــه مــدت  5دقیقــه اشــیای مشــابه را شناســایی کــرد
(بهوســیلۀ اعمــال غریــزی از جملــه بــو کشــیدن ،لمــس و
توجــه بــه اشــیا) .بــرای شــروع مرحلــۀ نــاول (شناســایی شــیء
جدیــد) بایــد هــر مــوش صحرایــی بــه مــدت  45دقیقــه پــس از
مرحلــۀ آشــنایی بــا اشــیای مشــابه در قفــس قــرار داده شــود،
ســپس هــر آزمودنــی مرحلــۀ نــاول را بعــد از تمیــزی جعبــه
ً
و جایگزیــن کــردن یکــی از اشــیای مشــابه بــا شــیء کامــا
گونا گــون از شــیء مرحلــۀ قبل (شــیء مکعبــی و دارای زوایای
گونا گــون بــا رنــگ ســفید و مشــکی) در جعبــه ،بــه مــدت
ســه دقیقــه انجــام داد .مراحــل دوم و ســوم بــرای ارزیابــی
حافظــۀ بازشــناختی هــر مــوش صحرایــی بهوســیلۀ دوربیــن
ضبــط و ســپس دادههــای مربوطــه بــا مشــاهدۀ فیلمهــای
ضبطشــده جم ـعآوری شــد .همچنیــن بــرای بررســی عــدم
اختــال حرکتــی و تعییــن ســامت جســمی آزمودنیهــا بــرای
انجــام قــرارداد تمرینــی ،آزمودنیهــا مــورد آزمــون میــدان
بــاز ( )22نیــز قــرار گرفتنــد .ایــن آزمــون شــامل دو مرحلــه
اســت؛ در ابتــدا هــر آزمودنــی بــه مــدت  10دقیقــه بــا محیــط
آزمایــش (جعبــه) آزمــون میــدان بــاز آشــنا شــد .پــس از مرحلــۀ
آشناســازی و تمیــز کــردن جعبــه ،هــر آزمودنــی بهآرامــی
مجــدد در جعبــه گذاشــته شــد و زمــان و مســافت طیشــدۀ
هــر مــوش صحرایــی در مناطــق گونا گــون (مربــع میانــی و
مربــع محیطــی) جعبــه توســط دســتگاه ردیابــی ویدئویــی
هوشـ�مند Ethovision, NoldusTechnology, version7
کــه بــه رایانــه متصــل بــود ،ضبــط شــد .دادههــای مربوطــه
جمـعآوری و بررســی شــد .ســپس  30ســر مــوش صحرایــی که

کمبــود انــرژی ناشــی از فعالیــت ورزشــی ســبب افزایــش
نســبت  ATP/AMPســلولی میشــود .افزایــش مقــدار
 AMPســبب فعــال شــدن  AMPKمیشــود و شــروع آبشــار
پیامرســانی ،بیــان  SIRT3را افزایــش میدهــد .فعالیــت
ً
ورزشــی احتمــاال میتوانــد بهعنــوان یــک فشــارآفرین تأثیــر
بســزایی بــر فعالیــت ســیرتوئینها داشــته باشــد و موجــب
افزایــش عملکــرد مثبــت آنهــا شــود .ایــن موضــوع در
ً
پژوهشهــای صورتگرفتــه تقریبــا معلــوم شــده اســت .در
پژوهــش پالســیوس و همــکاران ( )2009کــه در شــش ســر
مــوش نــر و مــاده انجــام گرفــت ،معلــوم شــد هفــت هفتــه
فعالیــت ورزشــی داوطلبانــه روی چــرخ دوار ویــژۀ جونــدگان،
 SIRT3را در عضلــۀ اســکلتی تنظیــم میکنــد ( .)9در تحقیــق
گارد همــکاران ( )2010تمریــن تناوبــی شــدید موجــب افزایــش
سـ�طوح ژن گیرنـ�دۀ فعـ�ال  PGC-1αو  SIRT1در عضــات
اســکلتی انســان شــد ( .)18همچنیــن نتایــج تحقیقــی نشــان
داد دویــدن روی نــوار گــردان ســبب افزایش  SIRT3در عضلۀ
نعلــی و دوقلــو شــد .ایــن نتایــج نشــان داد بیــان پروتئیــن
 SIRT3بهوســیلۀ فعالیــت ورزشــی در عضلــۀ اســکلتی
افزایــش مییابــد کــه در نتیجــه ســبب بهبــود ســلول میشــود
( .)19همچنیــن افزایــش پروتئیــن  SIRT3و  SOD2پــس از
تمرین دویدن در سلولهای عصبی دیده شد (.)20
از آنجــاکــه فعالیــت ورزشــی تناوبــی ایــن ویژگــی را دارد
کــه افــراد بتواننــد وهلههــای تمرینــی را بــا زمــان کمتــر و
شــدت بیشــتر و نیــز امــکان اســتراحت و بازیافــت مطلــوب
بیــن وهلههــای تمریــن داشــته باشــند و افــراد مســن و پیــر
بیشــتر از ایــن ویژگــی میتواننــد بهــره ببرنــد ،بهنظــر میرســد
ایــن نــوع فعالیــت ورزشــی اهمیــت ویــژهای پیــدا میکنــد.
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه اثــر رزوراتــرول شــبیه بــه تمریــن
اســت و ســازگاریهای مشــابهی در عضلــۀ اســکلتی و قلــب
دارد ،درمــان بــا آن نیــز میتوانــد بــه انــدازۀ تمریــن ورزشــی
در بافــت قلبــی مفیــد باشــد .بنابرایــن از ایــن حیــث بهنظــر
میرســد بررســی اثــر فعالیــت ورزشــی و مــوادی ماننــد
رزوراتــرول کــه آثــار شــبهفعالیت ورزشــی دارنــد ،تــوأم بــا
یکدیگــر بــر مقــدار پروتئیــن  SIRT3ضــروری باشــد .بنابرایــن،
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثــر فعالیــت ورزشــی HIIT
شــنا و مکمــل رزوراتــرول بــر مقــدار  SIRT3در بطــن چــپ
قلــب موشهــای صحرایــی پیــر انجــام گرفــت.
روش پژوهش
نمونههــای پژوهــش :پژوهــش حاضــر ،از نــوع توســعهای و
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تمرینــی بالفاصلــه در پایــان نوبــت آخــر از رگ انتهــای دم
( )Lactate Scout-EKF-Germanســنجیده میشــد.
شهــای آزمایشــگاهی :آزمودنیهــای هــر پنــج
رو 
گــروه ،در قفــس مخصــوص جونــدگان (هــر قفــس ســه ســر) و
دمــای  22±4درجــۀ ســانتیگراد و چرخــۀ روشــنایی/تاریکی
12ســاعته و دسترســی آزادانــه بــه آب و غــذای اســتاندارد
نگهــداری شــدند .بــرای از بیــن بــردن آثــار حــاد تمریــن و
متغیرهــای کنترلنشــدنی و اســترس موشهــای صحرایــی
در زمــان اجــرای برنامــۀ ورزشــی 48 ،ســاعت پــس از آخریــن
جلســۀ تمریــن موشهــای صحرایــی پیــر بــا رعایــت اصــول
اخالقــی ،کمیتــۀ اخــاق مرکــز پژوهشهــای علــوم اعصــاب
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان (کا )98-16/در دســیکاتور
متصــل بــه کپســول دیا کســید کربــن تحــت بیهوشــی
ســبک قــرار گرفتنــد و کشــته شــدند .پــس از جدا کــردن قلب،
بطــن چــپ روی یــخ جــدا شــده و در تانــک ازت مایــع ثابــت
شــد و بــرای آزمایــش وســترن بــات جم ـعآوری و ســپس تــا
زمــان ســنجش در دمــای -80نگهــداری شــدند .بــرای تعیین
مقــدار پروتئیــن ،ابتــدا بافتهــا روی یــخ همــوژن شــدند.
ســپس بــه روش برادفــورد و اســتفاده از منحنــی اســتاندارد
غلظــت مناســب پروتئیــن نمونههــا محاســبه شــد .روش
وســترن بــات بــرای تعییــن مقــدار  SIRT3بــا اســتفاده از
آنتیبــادی اولیــه ( )Anti-SIRT3antibody sc-365175و
ثانویــه ( )Rabbit anti-mouse IgG-HRP:sc-358914و
 )sc-32233( : )6c5( GAPDHســاخت شــرکت ســانتا کروز
آمریــکا انجــام گرفــت و نــور متســع از وا کنــش لومینســانس
روی فیلــم ثبــت شــد .آنــگاه تصاویــر ظاهــر شــدند .چگالــی
فیلمهــا بــا اســتفاده از نرمافــزار  ImagJبررســی شــد.
تحلیــل آمــاری :دادههــا ،بهوســیلۀ نرمافــزار آمــاری
 SPSS26تجزیهوتحلیــل شــد .پــس از اینکــه طبیعــی بــودن
دادههــا بــا آزمــون شــاپیر ویلــک تأییــد شــد ،بهمنظــور تعییــن
معنــادار بــودن تفــاوت متغیرهــا ،از آزمــون آنالیــز واریانــس
یکطرفــه و آزمــون تعقیبــی توکــی اســتفاده شــد .ســطح
معنــاداری بــرای تمامــی آزمونهــای  P≥ 0/05آمــاری در نظــر
گرفتــه شــد.

کاهــش شــناختی داشــتند و اختــال حرکتــی نیــز نداشــتند،
وارد پژوهــش شــدند .همــۀ آزمودنیهــا یــک هفتــه
پیــش از شــروع تمریــن اصلــی مرحلــۀ آشــنایی بــا اســتخر
حیوانــات (قطــر  180ســانتیمتر و ارتفــاع  80ســانتیمتر)
( 5جلســه در یــک هفتــه) را گذراندنــد .در جلســۀ اول ایــن
مرحلــه ،آزمودنیهــا بــا نهایــت دقــت و آرامــش در اســتخر
حیوانــات بــا عمــق آب  50ســانتیمتر و میانگیــن دمــای
 30±0/5درجــۀ ســانتیگراد قــرار گرفتنــد و بــا ســرعت
دلخــواه بــه مــدت پنــج دقیقــه شــنا کردنــد .در جلس ـههای
بعــدی بــرای آشــنایی بــا تمریــن تناوبــی چنــد نوبــت پــس از
یــک دقیقــه شــنا از طریــق صفحــۀ اســتراحت از آب بیــرون
آورده شده و دوباره در آب قرار داده میشدند.
روش اجــرای پژوهــش :پــس از گذشــت  48ســاعت از
زمــان آخریــن جلســۀ آشناســازی ،آزمودنیهــا تصادفــی بــه
پنــج گــروه تقســیم شــدند (هــر گــروه شــش ســر)؛ گــروه ( Cوزن
 415±34گــرم) ،گــروه ( EXوزن  ،)404±30گــروه ( Rوزن
 400±30گــرم) و گــروه ( EXRوزن  401±31گــرم) و گــروه M
(وزن  400±31گــرم) .گــروه  14 ،EXنوبــت 20ثانی ـهای شــنا
بــا  10ثانیــه اســتراحت بیــن هــر نوبــت را انجــام دادنــد .ایــن
برنامــۀ ورزشــی بــه مــدت شــش هفتــه (ســه روز در هفتــه یــک
روز در میــان) انجــام گرفــت .در تمریــن HIITشــنا میــزان بــار
اعمالشــدۀ اولیــه (در هفتــۀ اول)  9درصــد وزن بــدن هــر
مــوش صحرایــی بــود کــه هــر هفتــه یــک درصــد بــه آن اضافــه
میشــد و در هفتــۀ آخــر آزمودنیهــا بــا 14درصــد وزن بــدن
خــود تمریــن کردنــد ( .)23گــروه  ،Cتمریــن نمیکردنــد .گــروه
 ،Rفقــط از مکمــل رزوراتــرول ( )serva-10700-Usaمحلــول
در کربوکســی متیــل ســلولز ( )CMCیــک درصــد از راه گاواژ
(روزانه10میلیگــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن هــر مــوش
صحرایــی) دریافــت کردنــد .آزمودنیهای گروه  ،EXRتمرین
 HIITشــنا را همــراه بــا دریافــت رزوراتــرول انجــام دادنــد.
گــروه حــال ( )Mمحلــول )G201505-13-China( CMC
یــک درصــد را از طریــق گاواژ دریافــت کردنــد .گاواژ ســه گــروه
( EXR، Rو  )Mصبحهنــگام انجــام گرفــت .بنابرایــن ،گــروه
 ،EXRهشــت ســاعت پــس از گاواژ تمریــن خــود را شــروع
میکردنــد (بــرای از بیــن رفتــن فشــار ناشــی از گاواژ) .تمریــن
نتایج
 HIITشــنا (مشــابه گــروه ) EXعصرهنــگام (کــه بهتریــن زمــان
تمریــن در چرخــۀ فعالیتــی طبیعــی اســت) در زیــر نــور قرمــز نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس اندازهگیــری مکــرر نشــان داد
(بــا هــدف کمتریــن اســترسزایی) انجــام میگرفــت ( .)24وزن آزمودنیهــا در هــر پنــج گــروه پــس از شــش هفتــه تغییــر
بــرای ارزیابــی شــدت تمریــن ،در جلس ـههای اول و ســوم معنــاداری نداشــت (جــدول  .)1آزمــون تحلیــل واریانــس
هــر هفتــه ال کتــات خــون موشهــای صحرایــی هــر دو گــروه یکطرفــه ( )P>0/05نشــان داد تفــاوت معنــاداری بیــن
ک

ک
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تأثیر تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل رزوراترول بر قلب

رضائی و همکاران
افزونبــر ایــن گــروه حــال در مقایســه بــا گــروه کنتــرل تفــاوت
معنــاداری نداشــت ،بدینمعنــا متیــل ســلولز استفادهشــده
بهعنــوان حــال در گــروه  EXRو  Rتأثیــری در نتایــج ایــن
دو گــروه نداشــته اســت .همچنیــن مقــدار  SIRT3در گــروه
 Rبهطــور معنــاداری در مقایســه بــا گــروه  Cو  Mبیشــتر بــود.

میانگیــن میــزان پروتئیــن  SIRT3در پنــج گــروه وجــود دارد
(جــدول  .)2بنابرایــن ،آزمــون تعقیبــی توکــی نشــان داد کــه
مقدار  SIRT3در گروه  EXو  EXRدر مقایسه با گروه  R ،Cو ،M
بهطــور معنــاداری بیشــتر بــود (( )P=0/001شــکل  .)1امــا ایــن
تفــاوت بیــن دو گــروه  EXو  EXRمعنــادار نبــود (.)P<0/05
م

جدول  .1میانگین وزن (گرم) موشهای صحرایی در هفتههای اول ،سوم و ششم

هفتۀ اول

هفتۀ دوم

هفتۀ سوم

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

کنترل

6

415/67

34/89

حالل

6

400/22

31/95

مکمل

6

400/22

30/19

تمرین و مکمل

6

401/44

31/59

تمرین

6

404/44

30/68

کنترل

6

419/22

31/04

حالل

6

411/00

26/69

مکمل

6

392/44

33/82

تمرین و مکمل

6

394/22

25/20

تمرین

6

406/22

28/42

کنترل

6

425/56

35/21

حالل

6

427/89

22/33

مکمل

6

390/67

34/67

تمرین و مکمل

6

380/33

17/03

تمرین

6

405/22

29/95

بیــن وزن موشهــای صحرایــی در هفتههــای اول ،ســوم و ششــم در گروههــای کنتــرل ،حــال ،مکمــل ،تمریــن و مکمــل
و تمریــن تفــاوت معنــاداری وجــود نداشــت.

شکل  .1مقایسة مقدار پروتئین  SIRT3/GAPDHبین گروهها :a .بیانگر تفاوت معنادار با گروههای رزوراترول ،تمرین و تمرین+مکمل/
 :bبیانگر تفاوت معنادار با گروههای کنترل ،حالل ،تمرین ،تمرین+مکمل  : d /بیانگر تفاوت معنادار با گروههای کنترل ،حالل ،مکمل
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بحث و نتیجهگیری

 Ca2+از جملــه کالمودولیــن و  AMPKرا بـ�ا افزایـ�ش  Ca2+و
هیدرولیــز  ATPراهانــدازی کنــد .فعــال شــدن ایــن دو مســیر
پیامرســان ســلولی بــه نوبــۀ خــود ســبب افزایــش SIRT3
ً
میشــود .بنابرایــن ،فعالیــت ورزشــی شــدید شــنا احتمــاال
بــا فعــال کــردن مســیرهای کالمودولیــن و  AMPKتوانســته
 SIRT3را افزایــش دهــد ( .)26همچنیــن در پژوهشهــا
مشـ�اهده شـ�ده اسـ�ت افزایـ�ش  NAD+بهطــور بالقــوه ســبب
افزایــش فعالیــت ســیرتوئینها میشــود ( .)29افزایــش
معنــادار  SIRT3پژوهــش حاضــر میتوانــد تــا حــدودی ناشــی
از فشــار انرژیتیکــی و ســازگاریهای ناشــی از افزایــش چگالــی
میتوکندریایی و در نتیجه افزایش محتوای NAD+/NADH
باشــد .در شــرایط اســترس انرژیتیکــی ماننــد فعالیــت
ورزشــی ،بهمنظــور حفــظ شــارژ انــرژی ســلول و نســبتATP
مصرفــی بــا  ATPتولیــدی ،مقــدار خیلــی بیشــتریNADH
ا کســیده میشــود و در نتیجــه محتــوای  NAD+افزایــش
مییابــد ،بنابرایــن فعالیــت  SIRT3کــه وابســته بــه NAD+
اســت افزایــش مییابــد ( .)25،29از آنجــا کــه میتوکنــدری
انــدام اصلــی تولیــد انــرژی اســت ،اختــال در عملکــرد
ً
میتوکنــدری احتمــاال در توســعه و ایجــاد ســارکوپنی از طریــق
کاهــش ذخایــر انــرژی و آپوپتــوز بــا واســطۀ میتوکنــدری نقــش
دارد .بنابرایــن ،اختــال میتوکنــدری بــا مــرگ ســلولی و در
نتیجــه کاهــش طــول عمــر ارتبــاط نزدیکــی دارد .همچنیــن
تمرینـ�ات ورزشـ�ی از طریـ�ق اثرگـ�ذاری بـ�ر  PGC-1αو SIRT3
ســبب افزایــش فرایندهــای مرتبــط بــا بایوژنــز میتوکندریایــی
و کاهــش تولیــد  ،ROSافزایــش ا کســیژن مصرفــی بیشــینه،
بهبــود ا کســایش  inلیپیــد و فسفوریالســیون ا کسایشــی
میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه فعالیــت ورزشــی تناوبــی شــدید
تقاضــای انــرژی را افزایــش میدهــد ( ،)30ایــن رونــد تغییــرات
ً
احتمــاال بــه ماهیــت متفــاوت تمریــن تناوبــی و اثرگــذاری
بیشـ�تر اینگونـ�ه تمرینـ�ات بـ�ر محتـ�وای NAD+/NADH
و جلوگیــری از کاهــش ظرفیــت ا کسایشــی میتوکندریایــی
در بافــت قلــب متعاقــب افزایــش ســن مربــوط میشــود
( .)28بــا وجــود مشــابهت و همســویی نتایــج اشارهشــده
( ،)27،26،25،9نتایــج ناهمســویی نیــز وجــود دارد .هــاج
و همــکاران ( )2014بــه بررســی اثــر دو هفتــه تمریــن هــوازی
(دویــدن روی نــوار گــردان بــا ســرعت  30متــر در دقیقــه ،بــه
مــدت  60دقیقــه ،پنــج روز در هفتــه) بــر مقــدار  SIRT3عضلــۀ
دوقلــوی مــوش صحرایــی پرداختنــد .نتایــج نشــان داد
تفاوتــی در مقــدار  SIRT3گــروه تمریــن و کنتــرل وجــود نــدارد
ً
( .)32احتمــاال دورۀ کوتاهمــدت دو هفتــه دلیــل ایــن نتایــج

نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد شــش هفتــه تمریــن
تناوبــی شــدید شــنا موجــب افزایــش معنــادار SIRT3
در بطــن چــپ قلــب موشهــای صحرایــی پیــر شــد .در
پژوهــش پاالســیوس و همــکاران ( )2009معلــوم شــد ،شــش
هفتــه دویــدن داوطلبانــه روی چــرخ دوار بــر موشهــای
هفتهفت ـهای SIRT3 ،در عضلــۀ سهســر افزایــش یافــت
( .)9همســو بــا ایــن نتایــج فتحــی و همــکاران ( )2016افزایــش
معنــادار مقــدار  SIRT3عضلــۀ نعلــی مــوش صحرایــی چــاق را
پــس از هشــت هفتــه تمریــن  HIITدویــدن روی نــوار گــردان
در مقایســه بــا گــروه کنتــرل چــاق و غیرچــاق مشــاهده کردنــد
( .)25همســو بــا نتایــج پژوهــش حاضــر ،مهرابــی و همــکاران
( )2021نشــان دادنــد فعالیــت ورزشــی  HIITشــنا ســبب
افزایــش  SIRT3در لــوب پیشــانی مغــز موشهــای صحرایــی
پیــر میشــود ( .)26همچنیــن النــزا و همــکاران ()2008
نشــان دادنــد تمریــن ورزشــی میتوانــد ســطح  SIRT3را در
عضلــۀ اســکلتی در هــر دو گــروه جــوان و ســالمند افزایــش
دهــد ( .)27چیــا و همــکاران ( )2021افزایــش  SIRT3عضلــۀ
دوقلــو را پــس از هشــت هفتــه فعالیــت ورزشــی تناوبــی شــدید
(دویــدن روی نــوار گــردان) گــزارش کردنــد .همچنیــن چیــا
و همــکاران بیــان کردنــد میــزان تأثیــر فعالیــت ورزشــی بــر
بیــان پروتئیــن  SIRT3عضلــۀ اســکلتی بــا توجــه بــه نــوع
تمریــن و نــوع عضلــۀ اســکلتی متفــاوت اســت ( .)28بیشــتر
پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه تمریــن ورزشــی منظــم ()27
و نــه ورزش کوتاهمــدت کمتــر از یــک هفتــه ( ،)9ســطوح
 SIRT3عضلــه را افزایــش میدهــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه
نتایــج مشــابه پژوهشهــا ،میتــوان گفــت فعالیــت ورزشــی
 HIITچــه از نــوع دویــدن روی نــوار گــردان یــا چــرخ دوار،
چــه شــنا و دویــدن داوطلبانــه تأثیــر مشــابهی در SIRT3
ً
داشــته اســت و احتمــاال  SIRT3بــه شــدتهای کــم فعالیــت
ورزشــی نیــز پاســخ میدهــد .همچنیــن پروتئیــن SIRT3
چــه در بافــت عضالنــی ( )25و چــه در بافــت عصبــی ()26
در پاســخ بــه شــدتهای مختلــف ورزشــی افزایــش خواهــد
یافــت .ایــن نتایــج نشــان داد کــه بیــان پروتئیــن SIRT3
ســبب بهبــود وضعیــت ســلول میشــود .در مطالعــات دیــده
شــده در موشهــای بــا ژن  SIRT3سرکوبشــده ،فعالیــت
 AMPKدر عضلــۀ اســکلتی و عضلــۀ قلبــی کاهــش یافتــه
اســت ،امــا تنظیــم افزایشــی  SIRT3عضلــۀ اســکلتی موجــب
بیوژنــز اســکلتی و بهبــود اســتقامت هــوازی میشــود (.)28
 HIITمیتوانــد مســیرهای پیامرســان ســلولی وابســته بــه
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شــنا ســبب افزایــش ســطح  SIRT3بافــت قلــب شــد .در واقــع
تعامــل تمریــن تناوبــی شــدید شــنا و رزوراتــرول و تمریــن
تناوبــی شــدید شــنا بهتنهایــی نســبت بــه مکمــل رزوراتــرول
افزایــش ســطح  SIRT3بهطــور معنــاداری بیشــتر بــود.
بهنظــر میرســد تمریــن تناوبــی در بــاال بــردن ســطح SIRT3
تأثیــر بســزایی داشــته اســت .همچنیــن بــر ایــن اســاس کــه
افزایــش  SIRT3بــه کاهــش آســیب  mtDNAبــا واســطۀ ROS
میشــود ،ایــن موضــوع ایــن احتمــال را افزایــش میدهــد
کــه افزایــش ناشــی از فعالیــت ورزشــی در پروتئینهــای
مرتبــط بــا افزایــش طــول عمــر ســلولی بهویــژه  SIRT3و آثــار
آن بــر عملکــرد میتوکندریایــی را میتــوان تــا حــدودی از آثــار
درمانــی فعالیــت ورزشــی دانســت .دیــده شــده مداخلــۀ تــوأم
و مجــزای رزوراتــرول و تمریــن منظــم هــوازی مانــع از آریتمــی
قلبــی ،توســعۀ انفارکتــوس و اســترس ا کسایشــی ناشــی از
انفارکتــوس میــوکارد میشــود .در مجمــوع نتایــج پژوهــش
حاضــر دال بــر آن اســت کــه اجــرای تمریــن تناوبــی شــدت
بــاال و بــا حجــم کــم ( )HIITبههمــراه و بــدون دریافــت مکمــل
رزوراتــرول ســبب بهبــود  SIRT3در بافــت قلــب موشهــای
صحرایــی پیــر میشــود و میتــوان از ایــن نــوع تمریــن و
مکمــل بــرای تعدیــل فشــار ا کسایشــی و تأخیــر رونــد پیــری
و ســالمندی بهــره بــرد .همچنیــن نتایــج تحقیــق حاضــر
نشــان داد کــه برنامههــای تمرینــی بــا شــدت زیــاد نیــز توســط
موشهــای صحرایــی پیــر و مســن نیــز قابــل اجــرا هســتند.
البتــه بایــد همــۀ مالحظــات را هنــگام طراحــی برنامــۀ تمرینــی
نبــر ایــن در مــورد رزوراتــرول
جامعــۀ مســن رعایــت کــرد .افزو 
بایــد گفــت اینکــه میــزان مصرفــی رزوراتــرول چقــدر باشــد و
اینکــه آیــا بــرای همــۀ افــراد در ســنین مختلف مناســب اســت،
هنــوز بایــد بررســی شــود .البتــه پیشــنهاد مــا بــرای بررســی
قتــر ســیرتوئینها و عملکــرد آنهــا ایــن اســت کــه ایــن
دقی 
پروتئینهــا همــراه بــا عوامــل باالدســتی و پاییندســتی خــود
در مســیرها و آبشــارهای پروتئینــی کــه در پاســخ بــه فعالیــت
ورزشــی و رزوراتــرول راهانــدازی میشــوند ،بررســی شــود.

بــوده اســت و بهنظــر میرســد بــرای افزایــش مقــدار SIRT3
بــه دورۀ طوالنیتــر تمریــن نیــاز باشــد.
همچنیــن ،نتایــج نشــان داد مقــدار پروتئیــن SIRT3
در دو گــروه  EXو  EXRدر مقایســه بــا گــروه  Rافزایــش
معنــاداری داشــته اســت کــه بــا نتایــج مهرابــی و همــکاران
( )2021همسوســت ( .)26در تحقیــق افضلپــور و همــکاران
( )2020مقــدار  SIRT3کبــدی گروههــای رزوراتــرول ،تمریــن
تناوبــی ،تمریــن تناوبــی و رزوراتــرول ،تمریــن تداومــی و
ترکیــب تمریــن تداومــی و رزوراتــرول نســبت بــه گــروه کنتــرل
بهطــور معنــاداری افزایــش یافــت کــه ایــن مقــدار افزایــش
در گــروه تمریــن تداومــی و تمریــن تناوبــی بیشــتر بــود.
ایــن رونــد تغییــرات بــه ماهیــت متفــاوت تمریــن تداومــی و
تناوبــی و اثرگــذاری بیشــتر اینگونــه تمرینــات بــر محتــوای
 NAD+/NADHو جلوگیــری از کاهــش ظرفیــت ا کسایشــی
میتوکندریایــی در عضلــۀ اســکلتی انســان متعاقــب افزایــش
ســن نســبت داده شــد ( .)33چــن و همــکاران ()2015
بیــان کردنــد رزوراتــرول بهنوعــی از فعالکنندههــای
سیرتوئینهاســت ( )29کــه آثــار شبهورزشــی دارد و بــر مقــدار
ایــن پروتئینهــا تأثیــر میگــذارد و تعدیلکننــدۀ SIRT3
اســت ( .)17ســازوکار اثــر رزوراتــرول بــر  SIRT3هنــوز مشــخص
نیســت ،امــا یافتههــای تحقیقــی نشــان داد رزوراتــرول در
تنظیــم سوختوســاز انــرژی درگیــر اســت و ســبب تنظیــم
سوختوســاز انــرژی از طریــق تحریــک  NADHدهیدروژنــاز
و افزایـ�ش نسـ�بت  NAD+/NADHمیشــود .اعتقــاد بــر
ایــن اســت کــه ایــن ســطح باال تــر  ،NAD+موجــب افزایــش
مســیرهای وابســته بــه  SIRT3میشــود ( .)34رزوراتــرول بــا
القـ�ای ژنهـ�ای مختلفـ�ی از جملـ�ه  SIRT1,2,4مانــع کاهــش
عملکــرد قلبــی عروقــی در اثــر افزایــش ســن میشــود و از
قلــب در برابــر آســیب ناشــی از برقــراری مجــدد جریــان خــون
محافظــت میکنــد و باعــث تحریــک مقاومســازی قلــب
میشــود ( .)35بهطــور کلــی ،در خصــوص ســازوکار احتمالــی
تأثیــر همزمــان تمریــن ورزشــی و مکمــل رزوراتــرول میتــوان
گفــت پلیفنــول موجــود در رزوراتــرول بــا افزایــش ظرفیــت
حامی/حامیان مالی
آنزیمهــای ضدا کسایشــی درونســلولی ماننــد گلوتاتیــون
پرا کســیداز و کاتــاالز ،مهــار مســیر پیامرســانی  ،mTORایــن مقالــه برگرفتــه از رســالۀ توســعهای دکتــری علیرضــا
افزایــش فعالیــت  ،SOD2ممانعــت از کوتــاه شــدن تلومرهــا رضائــی در رشــتۀ فیزیولــوژی ورزشــی گرایــش قلــب ،عــروق و
و در نهایـ�ت فعالیـ�ت سـ�یرتوئینهایی ماننـ�د  ،SIRT1,3تنفــس پردیــس کیــش دانشــگاه تهــران اســت .منابــع مالــی
موجــب افزایــش ظرفیــت ضدا کسایشــی بــدن و تأخیــر در انجــام ایــن پژوهــش تجربــی بهصــورت شــخصی تأمیــن شــده
اســت.
فراینــد پیــری و افزایــش طــول عمــر میشــود (.)36
براســاس نتایــج پژوهــش حاضــر ،تمریــن تناوبــی شــدید
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