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Original Article
Abstract
Background and Purpose: One of the most important methods to cope with obesity metabolic disorder is
to do exercise activities that are both effective as a prevention and treatment. Since the expression of adipogenic genes such as Retinoblastoma-1 (RB1) and Retinoblastoma like-1 (RBL-1) proteins are effective in
adipogenesis, the aim of this study was to investigate the influence of various intensities of aerobic training
on the expression of RB1 and RBL-1 genes in the subcutaneous adipose tissue of male Wistar rats.
Materials and Methods: In this experimental study, 32 male Wistar rats (eight weeks old and weight: 237
± 33 grams) were randomly divided into four equal groups: control, high intensity training (HIT), Moderate-intensity training (MIT) and high-intensity interval training (HIIT). The treadmill training protocols
consisted of eight weeks, so that the HIT training consisted of running at a speed of 20 meters per minute or
with an intensity of 65% of maximum oxygen consumption (VO2max), with a gradual increasing slope for
30 minutes. MIT training consisted of running at 65% VO2max for 37 minutes and HIIT training consisting
of four bouts of high-intensity intervals with four minutes running at 90 to 100% VO2max and four bouts
of low-intensity intervals with three minutes running at 50 to 60% VO2max (28 minutes in total). 24 hours
after the last training session, the animals were sacrificed and their subcutaneous fat tissue was removed
and gene expression was measured by RT-PCR. The obtained data were analyzed due to lack of natural
distribution using Kruskal-wallis test and Bonferoni post hoc test through SPSS statistical software version
24 And significance level was considered P < 0.05.
Results: The results of the present study showed that the expression of RB1 gene was significantly reduced
only in the MIT group compared to the control group (P = 0.027). Also, RBL-1 gene expression was significantly lower only in the HIT group than in the control group (P = 0.028).
Conclusion: Since in this study only MIT and HIT aerobic exercises with 65% VO2max intensity could
reduce the expression of RB1 and RBL-1 genes, the use of this type of exercise to improve metabolic disorders and inhibit adipogenesis is recommended.
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 1گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه پیام نور ،البرز ،ایران.
 2گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 3پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ایران.
 4گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،البرز ،ایران.

مقاله پژوهشی

چکیده
زمینــه و هــدف :از مهمتریــن روشهــای مقابلــه بــا اختــال متابولیــک چاقــی ،انجــام فعالیتهــای ورزشــی اســت کــه هــم
بهعنــوان پیشــگیری و هــم درمــان مؤثــر اســت .از آنجــا کــه بیــان ژنهــای آدیپوژنیکــی ماننــد پروتئیــن رتینوبالســتوما 1
( )RB1و شبهرتینوبالســتوما )RBL-1( 1-در آدیپوژنــز مؤثــر اســت ،ازای ـنرو هــدف ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر شــیوههای
مختلــف تمریــن هــوازی بــر بیــان ژنهــای  RB1و  RBL-1در بافــت چربــی زیــر جلــدی موشهــای صحرایــی نــر ویســتار بــود.
شهــا :در ایــن پژوهــش تجربــی ۳۲ ،ســر مــوش صحرایــی نــر ویســتار (هشـتهفتهای و بــا وزن  237 ± 33گــرم)
مــواد و رو 
بهصــورت تصادفــی بــه چهــار گــروه مســاوی کنتــرل ،تمریــن پرشــدت ( ،)HITتمریــن بــا شــدت متوســط ( )MITو تمریــن
تناوبــی پرشــدت ( )HIITتقســیم شــدند .شــیوۀ اجــرای تمرینــات روی نــوار گــردان شــامل هشــت هفتــه بــود ،بهطوریکــه
تمریــن  HITشــامل دویــدن بــا ســرعت  ۲۰متــر بــر دقیقــه یــا بــا شــدت  65درصــد ا کســیژن مصرفــی بیشــینه ( ،)VO2maxبــا
شــیب فزاینــدۀ تدریجــی بــه مــدت  30دقیقــه بــود .تمریــن  MITشــامل دویــدن بــا شــدت  65درصــد  VO2maxبــه مــدت
 37دقیقــه بــود و تمریــن  HIITشــامل چهــار وهلــه تنــاوب شــدید بــا زمــان  ۴دقیقــه دویــدن بــا شــدت  ۹۰تــا  ۱۰۰درصــد
 VO2maxو چهــار وهلــه تنــاوب کــم شــدت بــا زمــان  3دقیقــه بــا  ۵۰تــا  ۶۰درصــد ( VO2maxدر مجمــوع  ۲۸دقیقــه) بــود.
 24ســاعت پــس از آخریــن جلســۀ تمریــن حیوانــات قربانــی شــده و بافــت چربــی زیرجلــدی آنهــا برداشــته شــد و بــا روش
 RT-PCRاندازهگیــری بیــان ژنهــا صــورت گرفــت .دادههــای بهدسـتآمده بــا توجــه بــه عــدم توزیــع طبیعــی بــا اســتفاده از
آزمــون کروســکال والیــس و آزمــون تعقیبــی بنفرونــی از طریــق نرمافــزار آمــاری  SPSSنســخۀ  24تجزیهوتحلیــل شــد و ســطح
معنــاداری  P>0/05در نظــر گرفتــه شــد.
نتایــج :یافتههــای تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه میــزان بیــان ژن  RB1تنهــا در گــروه تمریــن  MITنســبت بــه گــروه کنتــرل
کاهــش معنــاداری یافــت ( .)P=0/027همچنیــن بیــان ژن  RBL-1فقــط در گــروه تمریــن  HITنســبت بــه گــروه کنتــرل
بهطــور معنــاداری کمتــر بــود (.)P=0/028
نتیجهگیــری :از آنجــا کــه در ایــن پژوهــش فقــط تمرینــات هــوازی  MITو  HITبــا شــدت  65درصــد  VO2maxتوانســت بیــان
ژنهــای  RB1و  RBL-1را کاهــش دهــد ،اســتفاده از ایــن نــوع تمرینــات در جهــت بهبــود اختــاالت متابولیکــی و مهــار
آدیپوژنــز پیشــنهاد میشــود.
واژههای کلیدی :پروتئین رتینوبالستوما ،تمرین هوازی ،چربی زیرجلدی ،چاقی.
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مقدمه
کاهــش روزافــزون فعالیــت بدنــی و بیتحرکــی عامــل شــیوع
بیماریهــای مزمــن جســمی و روانــی مربــوط بــه شــیوۀ
زندگــی امــروزی اســت .از آثــار مخــرب فقــر حرکتــی ،گســترش
چاقــی و اضافــه وزن و مشــکالت مرتبــط بــا آن اســت کــه
در دهــۀ اخیــر همهگیــری بیســابقهای را در بزرگســاالن
کشــورهای توســعهیافته و همینطــور کشــورهای در حــال
توســعه در پــی داشــته اســت ( .)1علــت چاقــی ترکیبــی از
عوامــل محیطــی و وراثتــی اســت کــه میتوانــد بــا مرگومیــر
همــراه باشــد و کاهــش وزن بــرای بهبــود ســامتی ایــن افــراد
توصیــه میشــود (.)2
ً
موضوعــی کــه اخیــرا در کنتــرل و پیشــگیری از اختــاالت
متابولیکــی ماننــد چاقــی بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت ،تغییــر فنوتیــپ بافــت چربــی ســفید بــه بافــت چربــی
شــبهقهوهای اســت .بافــت چربــی ســفید در پاســخ بــه برخــی
محرکهــا ماننــد مواجهــه بــا ســرما و تحریــک بتــا آدرنرژیــک یــا
دیگــر عوامــل دارویــی و تغذیـهای ،تظاهــر به قهــوهای میکند
( .)3ایــن پدیــده کــه «قهــوهای شــدن بافــت چربــی ســفید»
نــام دارد ،در نتیجــۀ ظهــور ســلولهای چربــی شــبهقهوهای
در بیــن ســلولهای ســفید بافــت چربــی ایجــاد میشــود
( .)4،5در ســطح ســلولی مولکولــی ،اصلیتریــن عامــل ظهــور
ســلولهای شــبهقهوهای ،افزایــش بیــان ژنهــای ویــژۀ
چربــی قهــوهای اســت کــه مهمتریــن و اصلیتریــن آنهــا
بیــان ژن پروتئیــن غیرجفتکننــده )UCP-1( 1-اســت (.)6
بیـ�ان ایـ�ن ژن اغلـ�ب توسـ�ط �peroxisome proliferator-ac
 tivated receptor gamma coactivator 1-αس()PGC1α
صــورت میگیــرد PGC1α .از مهمتریــن عوامــل رونویســی
اســت که تمایز آدیپوســیتهای قهوهای را تحریک میکند و
با Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma
( )PPARγو ژنهــای درگیــر در هــر دو فراینــد آدیپوژنــز و
بایوژنــز میتوکنــدری ارتبــاط دارد ( PGC1α .)7قــادر اســت
ســلولهای چربــی ســفید را بــا مجبــور کــردن بیــان 1-UCP
و ســایر مولکولهــای پروکســیداتیو بــه ســلولهای چربــی
قهــوهای تبدیــل کنــد (.)8
براســاس نتایــج پژوهشهــا تمایــز نــوع چربــی از طریــق
کنتــرل بیــان  PGC1αبهواســطۀ پروتئیــن رتینوبالســتوما
( )PRbاتفــاق میافتــد ،زیــرا پیشســازهای چربــی
دوقطبیانــد ،یعنــی قــادر بــه تمایــز بــه چربیهــای قهــوهای
یــا چربیهــای ســفیدند و ایــن انتخــاب از طریــق ســازوکار
وابســته بــه پروتئیــن رتینوبالســتوما تنظیــم میشــود (.)9

پروتئیــن رتینوبالســتوما ( )PRbتنظیمکننــدۀ اصلــی چرخــۀ
ســلول پســتانداران اســت .رتینوبالســتوما )RB1( 1-پروتئیــن
رتینوبالســتوما ( )PRbرا کــد میکنــد کــه از مهمتریــن
پروتئینهــای ســرکوبگر تومــور در چرخــۀ ســلولی بهشــمار
م ـیرود .پروتئیــن رتینوبالســتوما در چرخــۀ ســلولی نقــش
کنترلــی مهمــی بــر عهــده دارد و عضــو مؤســس خانــوادۀ
پروتئیــن دســتهای را شــامل میشــود کــه شــامل p107
و  p130نیــز اســت ( .)10،11پروتئیــن رتینوبالســتوما تمایــز
آدیپوســیتهای ســفید را در مقابــل آدیپوســیتهای
قهــوهای تنظیــم میکنــد .مطالعــات ایمنیشناســی بافــت
شــیمی نشــان داده اســت کــه پروتئیــن رتینوبالســتوما در
هســتۀ ســلولهای پیشســاز آدیپوســیت ســفید ،امــا نــه
قهــوهای در مرحلــۀ رشــد وجــود دارد کــه در آن هــر دو نــوع
ســلول شــروع بــه تجمــع لیپیــد میکننــد ( .)12اطالعــات
نشــان میدهــد کــه پروتئیــن رتینوبالســتوما تنظیمکننــدۀ
منفــی بیــان  PGC1αاســت (.)13
خانــوادۀ پروتئیــن رتینوبالســتوما (پروتئینهــای پا کتــی)
شــامل رتینوبالســتوما الیــک  )P107( 1و رتینوبالســتوما1-
( )Rb1نقــش مهمــی در کنتــرل چرخــۀ ســلولی و تمایــز
ســلولی بــازی میکننــد و  Rb1بــرای تفکیــک چربیهــا
پیشــنهاد شــده اســت .رتینوبالســتوما الیــک )P107( 1
توســط ژن شبهرتینوبالســتوما )RBL-1( 1-کدگــذاری
میشــود ( P107 .)14بیــان  PGC1αرا تنظیــم میکنــد و
گــزارش شــده اســت کــه در موشهــای فاقــد  ،P107بافــت
چربــی ســفید ( )WATبــا بافــت چربــی قهــوهای ()BAT
بهصــورت یکنواخــت جایگزیــن میشــود ( .)13نتایــج
تحقیقــات دیگــری نشــان میدهــد کــه از بیــن رفتــن RBL1
تمایــز چربــی را تشــدید میکنــد و میتــوان ایــن نتایــج را بــه
 RBL1کــه در بافــت چربی اســتفاده شــده اســت ،نســبت داد
( .)15یافتههــای تحقیــق دیگــری نشــان میدهــد کــه بیــان
 p107در ســلولهای بنیــادی ،بــه تمایــل بیشــتر ســلولها
بــرای تبدیــل بــه چربــی ســفید نســبت بــه چربــی قهــوهای
منجــر میشــود (.)16
نقــش فعالیــت منظــم ورزشــی در درمــان و پیشــگیری
از بیماریهــای متابولیکــی ماننــد چاقــی شــناخته شــده
اســت ( .)17تمرینــات ورزشــی ســبب ســازگاری در بافتهــای
مختلــف بــدن ،بهویــژه بافــت چربــی میشــود .در بافــت
چربــی تمرینــات ورزشــی بــا کاهــش انــدازۀ آدیپویســتها
(ســلولهای چربــی) ،کاهــش محتــوای چربــی و افزایــش
فعالیــت آنزیمهــای درگیــر در ا کســایش چربــی همــراه

37

تأثیر تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل رزوراترول بر قلب

رضائی و همکاران

اســت ( .)18در ایــن زمینــه بنایــی فــر و همــکاران ( )2012در
تحقیقــی نشــان دادنــد کــه تمریــن تداومــی  75دقیقـهای بــه
کاهــش درصــد چربــی و بهبــود ترکیــب بدنــی زنــان چــاق منجر
میشــود ( .)19در پژوهــش فراتحلیلــی ،ویــوج و همــکاران
( )2017گــزارش کردنــد کــه تمرینــات هــوازی کوتاهمــدت بــا
شــدت متوســط ( )MICTتــا شــدید ( )HIITمیتوانــد ســبب
بهبــود ترکیــب بــدن در افــراد دارای اضافــه وزن و چــاق بــدون
تغییرات وزن بدن شــود HIIT .و  MICTاثربخشــی مشــابهی
را در تمــام معیارهــای ترکیــب بــدن نشــان میدهنــد ،امــا
 HIITمیتوانــد از نظــر زمــان کارامدتــر باشــد ( .)20از طرفــی،
کاظ ـمزاده و همــکاران ( )2016گــزارش کردنــد کــه تمریــن
هــوازی تناوبــی پرشــدت ( )HIITنمیتوانــد بــر درصــد چربــی
و متغیرهــای ترکیــب بدنــی تغییــر معنــاداری ایجــاد کنــد
( .)21مطابــق بــا همیــن یافتههــا ،کونــگ و همــکاران ()2016
نشــان دادنــد کــه پنــج هفتــه تمرینــات ( HIITبــا شــدت 90
درصــد  )VO2peakو تداومــی بــا شــدت متوســط ( 65درصــد
 )VO2peakبــر ترکیــب بدنــی زنــان چــاق بیتأثیــر بــود (.)22
از دیگــر نقشهــای احتمالــی فعالیتهــای منظــم
هــوازی میتــوان بــه تغییــر فنوتیــپ بافــت چربــی ســفید بــه
بافــت چربــی شــبهقهوهای و مهــار آدیپوژنــز ســلولی اشــاره
کــرد .در پــی ســازگاری بــا ایــن فعالیتهــا ،افزایــش محتــوای
میتوکنــدری در هــر دو عضلــۀ اســکلتی و بافــت چربــی
دیــده میشــود ( .)23مهمتریــن تنظیمکننــدۀ بایوژنــز
میتوکندریایــی PGC1α ،اســت کــه یــک گیرنــدۀ ســلولی
اســت و انتشــار پروتئینهــای میتوکندریایــی را تســهیل
میکنــد ( )7،8و ژنهــای  RB1و  )P107( RBL-1در تنظیــم
و بیــان ایــن عامــل تأثیــر بســزایی دارنــد ( .)9،13در همیــن
زمینــه بــرون ( )2015گــزارش کــرده اســت کــه متیالســیون
 DNAبرخــی ژنهــا از جملــه  RB1مرتبــط بــا فعالیــت ورزشــی
در عضلــه بهصــورت کاهشــی تغییــر مییابــد ( .)24همچنیــن
در تحقیــق باتاچاریــا و همــکاران ( ،)2017بیــان ژن RBL-1
( )p107پــس از ســه هفتــه تمریــن هــوازی  HIITبهطــور
معنــاداری کاهــش یافــت ،درحالیکــه بیــان  RBبــدون تغییــر
مانــد کــه نتایــج ایــن پژوهشــگران نشــان میدهــد رابطــۀ
معکــوس و معنــاداری بیــن  p107و بهبــود فسفریالســیون
ا کسایشــی میتوکندریهــا وجــود دارد (.)25
مســئلۀ بســیار بااهمیــت ایــن اســت کــه قهــوهای شــدن
بافــت چربــی ســفید ،هــدف درمانــی بســیار مناســبی بــرای
مقابلــه بــا تجمــع چربــی یــا جلوگیــری از چاقــی و اختــاالت
متابولیکــی قلمــداد شــده اســت ،چرا کــه ایــن تغییــر فنوتیــپ،
ت

موجــب تغییــر ویژگــی بافــت چربــی ســفید از جایــگاه
ذخیــرهای انــرژی بــه جایــگاه مصرفکننــدۀ انــرژی بــا فعالیــت
ا کسایشــی بیشــتر میشــود ( .)26پژوهشــگران گــزارش
کردهانــد کــه حتــی افزایــش انــدک در مقــدار بافــت چربــی
قهــوهای ،نقــش مهمــی در گرمازایــی ،مصــرف انــرژی،
سوختوســاز ا کسایشــی و در نتیجــه کاهــش ذخیــرۀ
چربــی بــدن انســان ایفــا میکنــد ( .)27از آنجــا کــه پروتئیــن
رتینوبالســتوما تمایــز آدیپوســیتهای ســفید در مقابــل
آدیپوســیتهای قهــوهای را تنظیــم میکنــد و  P107از
تنظیمکنندههــای اصلــی بیــان  PGC1αاســت و هــر دو
عامــل ،بــا تنظیــم منفــی  PGC1αمیتواننــد در آدیپوژنــز مؤثــر
ً
واقــع شــوند ( ،)9،13اخیــرا یافتــن محــرک مناســب بــرای مهار
آدیپوژنــز و تبدیــل ویژگــی چربــی ســفید بــه شــبهقهوهای
مــورد توجــه بســیاری از پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت .از
طرفــی مطالعــات انجامگرفتــه در زمینــۀ تمرینــات هــوازی بــا
شــدتهای مختلــف و تأثیــر آنهــا بــر ا کســایش چربــی و مهــار
آدیپوژنــز در ســطح ســلولی بــا نتایــج ضــد و نقیضــی همــراه
اســت و تا کنــون شــدت مناســب تمرینــات هــوازی بــرای
مــورد هــدف قــرار دادن تغییــر فنوتیــپ آدیپوســیتها بررســی
نشــده اســت .ازای ـنرو هــدف ایــن پژوهــش مقایســۀ اثــر
شــدتهای مختلــف تمریــن هــوازی بــر بیــان ژنهــای RBL1
و  RB1در بافــت چربــی زیرجلــدی موشهــای صحرایــی
نر نژاد ویستار بود.
روش پژوهش
ههــای پژوهــش :پژوهــش حاضــر از نــوع تجربــی و
نمون 
بنیــادی اســت کــه روی  32ســر مــوش صحرایــی نــر ویســتار
هش ـتهفتهای بــا میانگیــن وزن بــدن  237 ± 33گــرم
(خریداریشــده از انســتیتو رازی) انجــام گرفــت .موشهــا در
محیطــی بــا میانگیــن دمــای  22 ± 1/4درجــۀ ســانتیگراد،
رطوبــت  ۵۵±4درصــد و چرخــۀ روشــنایی -تاریکــی 12:12
ســاعت در قفسهــای مخصــوص از جنــس پلیکربنــات
نگهــداری شــدند .تمامــی حیوانــات بــه آب و غــذای ویــژۀ
مــوش دسترســی آزاد داشــتند .تمامــی مراحــل نگهــداری
و کشــتار موشهــای صحرایــی براســاس دســتورالعمل
نگهــداری حیوانــات آزمایشــگاهی هلســینکی  1964و کــد
اخــاق اخذشــده از کمیتــۀ اخــاق دانشــگاه پیــام نــور بــا
شـ�مارۀ شناسـ�ۀ  IR.PNU.REC.1398.063انجــام گرفــت.
روش اجــرای پژوهــش :موشهــای صحرایــی بهصــورت
تصادفــی ســاده بــه چهــار گــروه هش ـتتایی کنتــرل ،تمریــن
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پاییز  /1401دوره  /15شماره 3
ارزیابــی شــد ( .)28ابتــدا  10دقیقــه گــرم کــردن بــا شــدت 40
تــا  50درصــد  VO2maxانجــام گرفــت .ســپس موشهــای
صحرایــی بــا ســرعت  15متــر بــر دقیقــه بــه مــدت دو دقیقــه
شــروع بــه دویــدن کردنــد و هــر دو دقیقــه یــک بــار بــه میــزان
دو متــر بــر دقیقــه تــا ســر حــد واماندگــی ســرعت افزایــش یافــت
و بدینترتیــب شــدت تمرینــی هفتــۀ اول هــر گــروه مشــخص
شــد .پــس از آن ،تمرینــات بــه مــدت هشــت هفتــه و پنــج روز
در هفتــه براســاس دســتورالعمل شــروع شــد (( )28جــدول
 .)1موشهــای صحرایــی گــروه کنتــرل در هیچگونــه برنامــۀ
فعالیــت ورزشــی شــرکت نکردنــد ،ولــی بــرای ایجــاد شــرایط
ً
کامــا یکســان پنــج بــار در هفتــه بــه مــدت  ۱۰تــا  ۱۵دقیقــه
در هــر جلســه بــرای ســازگاری بــا محیــط روی نــوار گــردان
بیحرکــت قــرار داده شــدند.

هــوازی بــا شــدت متوســط ( ،)MITتمریــن هــوازی بــا شــدت
زیــاد ( )HITو تمریــن هــوازی تناوبــی پرشــدت ()HIIT
تقســیم شــدند.
روش اجــرای تمریــن بــه ایــن صــورت بــود کــه ابتــدا
بــه مــدت دو هفتــه و پنــج جلســه در هــر هفتــه آشناســازی
موشهــای صحرایــی بــا تمرینــات ورزشــی بــه مــدت ۱۰
دقیقــه بــا ســرعت  ۵متــر بــر دقیقــه و شــیب صفــر درجــه انجــام
گرفــت کــه ایــن تمریــن در پایــان دورۀ آشــنایی بــا نــوار گــردان
بــه ســرعت  ۱۰متــر بــر دقیقــه ،شــیب  ۵درجــه و مــدت زمــان
 ۱۵دقیقــه افزایــش یافــت .پــس از تقســیمبندی موشهــای
صحرایــی در گروههــای تمرینــی ،ا کســیژن مصرفــی بیشــینۀ
حیوانــات بــا توجــه بــه دسترســی نداشــتن بــه ابــزار مســتقیم،
بــا آزمــون فزاینــده روی نــوار گــردان مطابــق بــا دســتورالعمل
هویــدال و همــکاران ( )2007و بــا روش اجــرای غیرمســتقیم

جدول  .1شیوۀ اجرای تمرینات مختلف هوازی در گروههای پژوهش براساس دستورالعمل هویدال ()2007
مجموع زمان گرم کردن

مدت زمان بدنۀ اصلی تمرین

شدت تمرین

و سرد کردن (دقیقه)

(دقیقه)

()VO2max

گروه کنترل

-

-

-

-

گروه MIT

10

37

VO2max 65%

-

گروه HIT

10

30

VO2max 65%

افزایش تدریجی شیب نوار گردان

گروه HIIT

10

چهار وهلۀ چهاردقیقهای ( 16دقیقه)

VO2max %100-90

چهار وهلۀ سهدقیقهای ( 12دقیقه)

VO2max 50-60%

گروهها

توضیحات

هر هفته به میزان  2درصد
(هفتۀ اول شیب صفر  -هفتۀ
هشتم شیب  16درصد)
-

بــرای اطمینــان از یکســان بــودن فشــار تمریــن در هــر ســه در هــر گــروه براســاس زمــان ،شــدت و تکــرار وهلههــای کار
گــروه تمرینــات ورزشــی براســاس روش روگنمــو و همــکاران محاســبه و یکســان شــد (.)29
( )2004عمــل شــد .براســاس ایــن روش زمــان خالــص تمریــن

{

شدت فعالیت در مجموع زمان فعالیت
×
تناوبهای سبک در تناوبهای سبک

}{
+

مجموع زمان فعالیت
شدت فعالیت در
×
در تناوبهای سنگین
تناوبهای سنگین

شدت مورد نظر فعالیت برای فعالیت تداومی

بنابرایــن ،بــا ایــن روش مجمــوع  28دقیقــه تمریــن
تناوبــی در شــدتهای میانگیــن  95و  55درصــد VO2max
معــادل  38دقیقــه تداومــی در شــدت  65درصــد VO2max
محاســبه شــد .بــر همیــن منــوال شــدت تمرینــات تداومــی
پرشــدت نیــز معادلســازی شــد.

}

= مدت زمان تمرین در گروه تداومی

بهمنظــور از بیــن بــردن تأثیــرات حــاد تمریــن 48 ،ســاعت
پــس از آخریــن جلســۀ تمرینــی ،نمون هبــرداری در هــر گــروه
انجــام گرفــت .حیوانــات بــا تزریــق درونصفاقــی کتامیــن و
زایالزیــن (مقــدار  ۸۰بــه  ۱۰میلیگــرم کتامیــن بــه زایالزیــن بــه
ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن) بیهــوش شــدند و برداشــت
39

تأثیر تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل رزوراترول بر قلب

رضائی و همکاران
و کمیــت آن از روش اســپکتروفومتری و الکتروفــورز روی
ژل آ گارز اســتفاده شــد .ابتــدا توالــی  mRNAی مربــوط بــه
ژنهــای  c/ebp alphaو  c/ebp betaبــا اســتفاده از ســایت
 NCBIاســتخراج شــد .آغازگرهــا بهوســیلۀ نرمافــزار رایان ـهای
 AllelIDســاخته شــد و ســپس هــر آغازگــر از طریــق نرمافــزار
 BLASTبهمنظــور اطمینــان از یکتــا بــودن محــل جفــت
شــدن آغازگرهــا ارزیابــی شــد .آغازگرهــا توســط شــرکت
ســیناژن ســاخته شــد .در ایــن پژوهــش از ژن GAPDH
بهعنــوان کنتــرل داخلــی اســتفاده شــد (جــدول .)2

بافــت چربــی زیرجلــدی موشهــای صحرایــی بالفاصلــه
انجــام گرفــت .بافــت نمونــۀ هــر حیــوان بالفاصلــه در تیــوب
وارد محلــول نیتــروژن مایــع شــد و در دمــای  -۸۰درجــه
منجمــد شــد .نمونههــا در آزمایشــگاه تــا زمــان انجــام
آزمایشهــای ارزیابــی مقــدار تغییــرات بیــان ژن در دمــای
 -۸۰درجــه نگهــداری شــدند.
روشهای آزمایشگاهی :بیان ژنهای  RB1و RBL-1
بــا روش Applied Biosystems,( Real-Time PCR
 )Sequence Detection Systemsبررســی شــد .اســتخراج
 RNAبهصــورت  RNX-Pluseو بهمنظــور بررســی کیفیــت
ب

جدول  . 2توالی پرایمرهای مورد استفاده در پژوهش حاضر
Primer Sequence

Genes

CAGTCCAAGGATGGGGAAGGA

rb1-f

AAACAGGGAAAGGGAGGTAGA

rb1-r

GAAGCAGAAAGCAGAGGAGGA

Rbl1-f

ACAGCAATGATACAGGGTGGT

Rbl1-r

تحلیــل آمــاری :دادههــای مــورد نیــاز پــس از جمـعآوری ،معنــادار بــودن تفــاوت بینگروهــی متغیرهــا از آزمــون آمــاری
از طریــق نرمافــزار آمــاری  SPSSنســخۀ  24در ســطح کروســکال والیــس و آزمــون تعقیبــی بنفرونــی اســتفاده شــد.
معنــاداری  P>0/05پــردازش و تحلیــل شــدند و تمامــی
نتایج
نتایــج بهصــورت میانگیــن  ±انحــراف معیــار بیــان شــدند.
ابتــدا طبیعــی بــودن توزیــع دادههــا توســط آزمــون شــاپیرو -یافتههــای توصیفــی پسآزمــون نمونههــای پژوهــش حاضــر
ویلــک بررســی شــد و بهدلیــل توزیــع غیرطبیعــی از روشهــای در جــدول  3نشــان داده شــده اســت.
آمــاری ناپارامتریــک اســتفاده شــد .بهمنظــور تعییــن
جدول  . 3مشخصات توصیفی نمونههای پژوهش پس از مداخله
تعداد (سر)

سن (هفته)

وزن (کیلوگرم)

ا کسیژن مصرفی بیشینه ()ml/kg/min

گروه کنترل هشت هفته

8

8

236/3±34/5

50/2±3/9

گروه تمرین MIT

8

8

313/7±28/6

* 69/1±3/5

گروه تمرین HIT

8

8

310/3±31/4

* 64/2±4/5

گروه تمرین HIIT

8

8

295/6±27/2

* 65/7±6/9

گروه

* نشانۀ اختالف معنادار با گروه کنترل ()P>0/05

در بافــت چربــی زیرجلــدی ،نتایــج بهدس ـتآمده از اجــرای
آزمــون کروســکال والیــس نشــان داد کــه اختــاف معنــاداری
بیــن گروههــای  MITبــا کنتــرل در مقادیــر بیــان ژن  rb1و
همچنیــن بیــن گروههــای  HITبــا کنتــرل در مقادیــر بیــان ژن
 rbl-1وجــود داشــت (.)P=0/028

نتایــج روش آمــاری غیرپارامتریــک کروســکال والیــس در
ســطح معنــاداری  P>0/05بــرای مقایســۀ میانگیــن تغییــرات
بینگروهی بهطور خالصه در شکلهای  1و  2قابل مشاهده
است (شکل 1و.)2
بهمنظــور ارزیابــی تغییــرات بیــان ژنهــای  rb1و rbl-1
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شکل  . 2تغییرات  rbl1در بافت چربی زیرپوستی نمونههای پژوهش

شکل  . 1تغییرات  rb1در بافت چربی زیرپوستی نمونههای پژوهش

* نشانۀ اختالف معنیدار با گروه کنترل ()P>0/05

* نشانۀ اختالف معنادار با گروه کنترل ()P>0/05

در ادامــه بــرای بررســی بیشــتر مقایســۀ بینگروهــی ،نتایــج آزمــون در مــورد ژنهــای  rb1و  rbl-1در جــداول  4و 5
آزمــون تعقیبــی بونفرونــی ب ـهکار گرفتــه شــد کــه خالصــه آمــده اســت (جدولهــای  4و .)5
جدول  . 4آزمون تعقیبی و مقایسۀ دو به دو گروههای پژوهش در تغییرات بیان ژن rb1
گروهها

معناداری

گروه کنترل -گروه تمرین MIT

*0/027

گروه کنترل -گروه تمرین HIT

0/265

گروه کنترل -گروه تمرین HIIT

0/151

گروه تمرین  - MITگروه تمرین HIT

1/000

گروه تمرین  -MITگروه تمرین HIIT

1/000

گروه تمرین  -HITگروه تمرین HIIT

1/000

* نشانۀ اختالف معنادار با گروه کنترل ()P>0/05

همانطورکــه در جــدول  4ارائــه شــده اســت ،نتایــج کــه میــزان بیــان ژن  rb1فقــط در گــروه تمریــن  MITنســبت
آزمــون تعقیبــی بنفرونــی در مقایســۀ بینگروهــی نشــان داد بــه گــروه کنتــرل کاهــش معنــاداری یافــت (.)P=0/027
جدول  . 5آزمون تعقیبی و مقایسۀ دو به دو گروههای پژوهش در تغییرات بیان ژن rbl-1
معناداری

گروهها
گروه کنترل -گروه تمرین MIT

0/127

گروه کنترل -گروه تمرین HIT

*0/028

گروه کنترل -گروه تمرین HIIT

0/301

گروه تمرین  -MITگروه تمرین HIT

1/000

گروه تمرین  -MITگروه تمرین HIIT

1/000

گروه تمرین  -HITگروه تمرین HIIT

1/000

* نشانۀ اختالف معنادار با گروه کنترل ()P>0/05
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در پژوهــش باتاچاریــا و همــکاران ( ،)2017بیــان ژن
 )p107( RBL-1پــس از ســه هفتــه تمریــن هــوازی HIIT
بهطــور معنــاداری کاهــش یافــت ،درحالیکــه بیــان RB
بــدون تغییــر مانــد کــه ایــن یافتههــا بــا نتایــج تحقیــق مــا تــا
حــدودی متفــاوت و ناهمسوســت .همچنیــن نتایــج ایــن
پژوهشــگران نشــان داد کــه رابطــۀ معکــوس و معنــاداری بیــن
 p107و بهبــود فسفریالســیون ا کسایشــی میتوکندریهــا
وجــود دارد ( .)25مطابــق بــا همیــن یافتههــا ،نتایــج تحقیــق
یدفــورس ( )2019نشــان داد کــه ســه هفتــه تمریــن هــوازی
 ،HIITســطوح پروتئیــن  P107در عضلــۀ اســکلتی را بــه
بیــش از  50درصــد مقادیــر قبــل تمریــن بهطــور معنــاداری
کاهــش داد ،درحالیکــه بیــان ژن و ســطوح پروتئیــن Rb
متأثــر از ایــن شــیوۀ اجــرای تمرینــی نبــود ( .)35از دالیــل
ناهمســویی نتایــج پژوهــش حاضــر بــا ایــن مطالعــه میتــوان
بــه تفــاوت نمونههــا و اجــرای پژوهــش آن پژوهشــگران روی
نمونــۀ انســانی و عــدم کنتــرل مداخلهگرهــای متفــاوت در
نمونههــای انســانی اشــاره کــرد .همچنیــن شــایان ذکــر اســت
کــه پژوهشهــای انجامگرفتــه در خصــوص بیــان ژنهــای
 RB1و  RBL-1در بافــت چربــی در پــی فعالیتهــای ورزشــی
بســیار محــدود بــوده اســت.
ســازوکار اصلــی در کاهــش بیــان ژنهــای  Rbو RBL-1
در پــی فعالیتهــای ورزشــی هــوازی ایــن اســت کــه تمرینــات
هــوازی مانــع بیــان ژن آدیپــوژن میشــوند و ممکــن اســت
ترموژنــز را بــا فعــال کــردن  PGC1αو  UCP1در بافــت چربــی
ســفید تنظیــم کننــد ( .)36همچنیــن  RB1و  ،RBL1بیــان
 PGC1αرا تنظیــم میکننــد تــا تغییــر شــکل بیــن تمایــز چربــی
ســفید و چربــی قهــوهای از یــک بخــش مشــترک در بافــت
چربــی کنتــرل شــود (.)7،9
در همیــن زمینــه ،ســازوکار دخیــل دیگــری کــه در
تحقیقــات جدیــد ارائــه شــده اســت ،ایــن اســت کــه فعالیــت
ورزشــی ،ترشــح هورمونــی بــه نــام آیریزیــن از بافــت عضالنــی
را افزایــش میدهــد کــه میتوانــد ســبب تغییــر در نــوع بافــت
چربــی و کاهــش تــودۀ چربــی بــدن شــود ( .)37نشــان داده
شــده کــه  PGC1αســبب القــای  FNDC5در عضلــۀ اســکلتی
شــده و ایــن پروتئیــن پــس از شکســته شــدن در خــون
موجــب ترشــح آیریزیــن میشــود .آیریزیــن ســپس در بافــت
چربــی قهــوهای موجــب بیــان ژن  UCP1میشــود .آیریزیــن
دارای گیرندههــای ســطح ســلولی اســت کــه ســبب قهــوهای
شــدن چربــی زیرپوســتی و همچنیــن بافــت چربــی احشــایی
و در نتیجــه گرمازایــی در بــدن میشــود (.)38

همانطورکــه در جــدول  5ارائــه شــده اســت ،نتایــج
آزمــون تعقیبــی بنفرونــی در مقایســۀ بینگروهــی نشــان داد
کـ�ه میـ�زان بیـ�ان ژن  rbl-1فقــط در گــروه تمریــن  HITنســبت
بــه گــروه کنتــرل کاهــش معنــاداری یافــت (.)P=0/028

ی

بحث و نتیجهگیری
یافتههــای تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه میــزان بیــان ژن
 RB1تنهــا در گــروه تمریــن  MITنســبت بــه گــروه کنتــرل
کاهــش معنــاداری یافــت ( .)P=0/027همچنیــن بیــان ژن
 RBL-1فقــط در گــروه تمریــن  HITنســبت بــه گــروه کنتــرل
بهطــور معنــاداری کمتــر بــود (.)P=0/028
همســو بــا یافتههــای پژوهــش حاضــر ،پوپــوف و
همــکاران ( )2018نشــان دادنــد کــه پــس از یــک جلســه
تمریــن هــوازی بــا شــدت  70درصــد  ،VO2maxبیــان ژن
 RB1اغلــب در هشــت ســاعت پــس از فعالیــت افــت کــرد
( .)30باتاچاریــا ( )2021براســاس نتایــج پژوهــش خود گزارش
کــرد کــه بیــن افزایــش فسفوریالســیون ا کسایشــی در عضلــه
کــه بهدنبــال ورزش اســتقامتی هــوازی اتفــاق میافتــد ،بــا
سـ�طوح پروتئیـ�ن  RBL-1ارتبــاط منفــی معنــاداری وجــود
داشــت ( .)31همچنیــن نتایــج تحقیــق بــرت و همــکاران
( )2020ارائــه کــرد کــه تمرینــات هــوازی اختیــاری روی چــرخ
دوار در نمونههــای آزمایشــگاهی مســن بــا فعالســازی
مجــدد  ،Cyclin D1بــه ســرکوب عوامــل رونویســی ،pRb
 p107و  p130منجــر شــد ( .)32پتــروف و همــکاران ()2016
در مطالعــۀ آزمایشــگاهی خــود بــا از بیــن بــردن موقــت بیــان
 RB1در مایوتیوبهــای تمایزیافتــه گــزارش کردنــد کــه در
مایوتیوبهایــی کــه ژن  RBدر آنهــا خامــوش شــده بــود،
بیــان ژنهــای مرتبــط بــا ا کســایش و برداشــت اســیدهای
چــرب (ماننــد  CD36و  ،)CPT1bمصــرف ا کســیژن درون
ســلول و بیــان  GLUT4افزایــش معنــاداری داشــت.
همچنیــن تجمــع چربــی درونســلولی کاهــش یافــت (.)33
از طــرف دیگــر ،بــرون ( )2015گــزارش کــرد کــه متیالســیون
 DNAبرخــی ژنهــا از جملــه  RB1مرتبــط بــا فعالیــت ورزشــی
یکــه ایــن
در عضلــه بهصــورت کاهشــی تغییــر یافــت ،بهطور 
کاهــش در افــراد مســن بیشــتر بــود ( .)24شــن و همــکاران
( )2016در تحقیــق خــود نشــان دادنــد کــه ورزش حــاد،
بیـ�ان ژنهـ�ای  Wnts ،C/EBPα ،PPARγ2 ،RB1و KLF
را در بافــت چربــی ســفید تنظیــم میکنــد .در ایــن پژوهــش
کاهــش بیــان  PPARγ2و  RB1در ســطوح  mRNAدر بافــت
چربــی ســفید مشــاهده شــد (.)34
ی

ی

ی
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متابولیکــی قلمــداد شــده اســت ( .)26بــا توجــه بــه نتایــج
پژوهشهای اخیر ،عوامل گونا گونی از جمله  RB1و RBL-
 1در قهــوهای شــدن بافــت چربــی ســفید دخیلانــد ( .)3از
آنجــا کــه در ایــن پژوهــش تمرینــات هوازی با شــدت متوســط
( )MITو شــدت بــاال ( )HITبیــان ژنهــای  RB1و RBL-1
را کاهــش داد ،میتــوان از ایــن تمرینــات بهمنظــور بهبــود
اختــاالت متابولیکــی و پیشــگیری از چاقــی اســتفاده کــرد.
بــا توجــه بــه انــدک بــودن تحقیقــات در ایــن زمینــه،
تعییــن تأثیــر تمرینــات مختلــف هــوازی بــر بیــان ژنهــای
 RB1و  RBL1در بافــت چربــی زیرجلــدی ،بــه انجــام
مطالعــات بیشــتر نیازمنــد اســت .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع،
پیشــنهاد میشــود مطالع ـهای مشــابه روی آزمودنیهــای
چــاق و بــا کنتــرل رژیــم غذایــی در آینــده اجــرا شــود.

بــا توجــه بــه ســازوکارهای مطر حشــده ،درصورتیکــه
فعالیــت ورزشــی هــوازی بــا شــدتهای مختلــف بتوانــد بــر
ً
تنظیــم  PGC1αیــا  UCP1تأثیرگــذار باشــد ،احتمــاال بــا بیــان
ژنهــای آدیپوژنیــک (ماننــد  RBو  )P107نیــز در ارتبــاط
خواهــد بــود .در همیــن زمینــه ،نتایــج پژوهــش دانشیــار
و همــکاران ( )2015نشــان داد کــه تمرینــات اســتقامتی در
مــدت طوالنــی ،بــه کاهــش وزن انــدک و شــاخص تــودۀ
بـ�دن و افزایـ�ش بیـ�ان ژن پروتئیـ�ن گرمازایـ�ی  UCP-1در
بافــت چربــی ســفید منجــر شــد .از ایــن حیــث ،تمرینــات
اســتقامتی اثــر مضاعــف و متفاوتــی را در افزایــش مصــرف
ً
انــرژی و احتمــاال کاهــش وزن از طریــق تغییــر الگــوی بیــان
ژن اعمــال میکننــد ( .)39افشــاری و همــکاران ( )2017نیــز
در تحقیقــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تمریــن هــوازی بــا
شـ�دت متوسـ�ط ،اثـ�ر بـ�ارزی در افزایـ�ش بیـ�ان  UCP-1در
بافــت چربــی ســفید زیرپوســتی داشــت .درحالیکــه تمریــن
هــوازی بــا شــدت زیــاد چنیــن اثــری نداشــت .بنابرایــن ،تصــور
میشــود افزایــش در شــدت تمریــن هــوازی ،عامــل مهمــی در
تقویــت گرمازایــی غیرلرزشــی بافــت چربــی ســفید محســوب
نمیشــود کــه ایــن پژوهــش همســو بــا نتیجــۀ پژوهــش حاضــر
در ارتبــاط بــا ژن  RB1اســت ،چرا کــه در پژوهــش حاضــر
هــم بــاال بــودن شــدت تمریــن بیــان ایــن ژن را کمتــر تحــت
تأثیــر قــرار داد و ســطوح آن کاهــش معنــاداری نداشــت .بــه
بیــان دیگــر ،افزایــش شــدت تمریــن ،ســرکوبکنندۀ بیــان
 UCP-1و در مقابــل افزایشدهنــدۀ بیــان  RB1اســت (.)36
همچنیــن برنــت و همــکاران ( )2017گــزارش کردنــد کــه بیــان
 PGC1αدر عضلــه بـ ه شــدت تمریــن هــوازی وابســته اســت،
بهطوریکــه در ایــن مطالعــه بیــان آن در تمرینــات هــوازی
بــا شــدت باال تــر و مــدت  20دقیقــه در مقایســه بــا تمرینــات
هــوازی بــا شــدت کمتــر و مــدت  40دقیقــه افزایــش معنــاداری
داشــت ( )40کــه ایــن یافتههــا همســو بــا نتایــج تحقیــق حاضر
نتــر
در مــورد بیــان  P107در گــروه  HITاســت و ســطوح پایی 
ً
 P107در ایــن گــروه ،احتمــاال بــا ســطح باال تــر  PGC1αدر
ارتباط خواهد بود.
از جملــه محدودیتهــای ایــن پژوهش میتــوان به عدم
اندازهگیــری همزمــان میــزان ترشــح هورمونهــای مرتبــط بــا
ســازوکارهای ارائهشــده و عــدم کنتــرل دقیــق تأثیــر احتمالــی
استرس ناشی از شوک دستگاه نوار گردان اشاره کرد.
مســئلۀ بســیار بااهمیــت ایــن اســت کــه قهــوهای شــدن
بافــت چربــی ســفید ،هــدف درمانــی بســیار مناســب بــرای
مقابلــه بــا تجمــع چربــی یــا جلوگیــری از چاقــی و اختــاالت
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