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چکیده
هدف :سازوکار فعالیت ورزشی در کمک به کاهش سختی شریانی در بیماران دیابتی معلوم نیست .هدف از این پژوهش عبارت
است از تعیین اثر فعالیت هوازی بر محور کلوتو -عامل رشدی فیبروبالست )FGF23( 23و کلسیمیشدن شریان در زنان یائسه
و دیابتی نوع.2
روشها :بیست و چهار زن یائسه و دیابتی نوع 2بهصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند :تمرین (12نفر) با میانگین سنی
 6±51سال و تودة بدن 31/5±9 kg/m2؛ و کنترل (12نفر) با میانگین سن  52±5سال و تودة بدن .29/3±2/۸ kg/m2
تمرینات هوازی عبارت بود از  3جلسه در هفته بهمدت  ۸هفته و هر جلسه  60_45دقیقه دویدن روی نوارگردان با شدت -70
 45درصد ضربان قلب ذخیره .نمونة خون ،قبل و پس از دورة تمرین در حالت ناشتا گرفته و برای اندازهگیری کلوتو و FGF23

از روش االیزا استفاده شد .همچنین ،آزمون سختی شریانها و فشارخون با استفاده از دستگاه  VaSera-VS-2000انجام و دادهها
با استفاده از آزمونهای تی وابسته و مستقل ( )P>0/05تجزیهوتحلیل شد.
نتایج :تغییر معناداری در فسفر ،FGF23 ،حاصلضرب کلسیم در فسفر ،فشارخون دیاستولی و اکسیژن مصرفی بیشینه طی
دورة تحقیق مشاهده نشد ( .)P<0/05اما ،کلسیم در گروه تمرین نسبت به پیشآزمون بهطور معناداری کاهش یافت (.)P>0/05
همچنین ،فشارخون سیستولی ،نسبت کلوتو به  FGF23و سختی شریانی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بهطور معناداری
کاهش و کلوتو بهطور معناداری افزایش یافت (.)P>0/05
نتیجهگیری :تمرینات هوازی ممکن است سختی عروقی در زنان یائسه و مبتال به دیابت نوع 2را کاهش دهد ،که با عوامل
مرتبط با کلوتو ،نسبت کلوتو به  FGF23و فشارخون تحقق مییابد.
واژههای کلیدی :تمرین هوازی ،دیابت نوع  ،2سختی شریانی ،کلوتوـ .FGF23
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مقدمه

دیابت و یکی از عوامل اصـــلی مرر بر اثر اختالالت قلبی-

عوارض متعدد دیابت ،بهویژه بیماری میکرووسکوالر و

عروقی زودرس در این بیمــاران اســــت []10؛ بنــابراین،

ماکرووسکوالر( 2عروقی و تصلب شریانی) مهمترین نگرانی در

کلســـیمیشـــدن عروق در مرحلة اول ،بهعلت اختالل در

بیماران دیابتی است [ .]1از طرفی ،در تحقیقات گوناگون

تنظیم هوموستاز ویتامین  Dو فسفات ناشی از کمبود کلوتو

نشان داده شده است که جنسیت در ابتال به دیابت و عوارض

و نشــاندهندة عملکردهای ضــروری پروتئین کلوتو اســت

آن ،یکی از عوامل تأثیرگذار است [ .]2در تأیید این موضوع،

[ .]11کمبود کلوتوی عروقی به توسعة بیشتر کلسیمیشدن

شیوع دیابت در سنین یائسگی  4تا  ۸درصد گزارش شده

عروق انســــان منجر میشـــود و م قاو مت به  FGF23را

است که با خطر سه برابری یا بیشتر بیماری کرونری قلب

میانجیگری میکند [ .]12در مجموع ،کلســیم و فســفات با

همراه است [ .]3عالوهبر این ،یائسگی و دیابت موجب افزایش

 FGF23تنظیم می شود و کلوتو ،گیرندة م شترک و اجباری

شدت سختی شریانی با افزایش سن میشود [ .]4در واقع،

 FGF23اســـت [ .]13بهعالوه ،کاهش کلوتو نشـــاندهندة

وضعیت ساختاری و عملکردی شریانها ،بازتاب تأثیر عوامل

سندرم شبهافزایش سن ا ست ،شامل آتروا سکلروز ،تخلخل

خطر قلبی -عروقی است و سختی شریانها ،قبل از حوادث

اســـتخوانی ،آمفیزم ریوی ،ناباروری و بیماریهای مرتبط با

قلبی -عروقی بروز میکند که نشانة خوبی از شروع سریعتر

عملکرد غیرطبیعی اندوتلیال عروقی [.]14

و مؤثرتر اقدامات پیشگیرانة اولیه است [ ]5و میتوان جلوی
بروز خطرهای بعدی را گرفت.
با تو جه به ممنوع یت مصـــرف انواع دارو ها ،عوارض
جبرانناپذیر آن در افراد دیابتی ،همچنین هزینة زیاد درمان
این بیماران [ ،]6ورزش راهبردی کمهزینه و بدون عوارض
جانبی برای مقابله با عوارض دیابت محســوب میشــود [.]7
افراد سالم با ورزش منظم هوازی اختالل عملکرد اندوتلیومی
کمتری نشــان میدهند [ .]۸اگر چه ســازوکارهای افزایش
سختی شریانی هنوز بهطور کامل درک نشده است ،اختالل
عملکرد اندوتلیال به ســختی دیوارة شــریانی منجر میشــود
[ .]9بههر حال ،ســـازو کار اثربخشـــی ورزش بر عملکرد
اندوتلیالی موضوعی است که نیاز به مطالعه دارد.

کلســـیمیشـــدن داخل عروق ممکن اســـت با کاهش
کشــســانی عروقی در ســالخوردگی همراه باشــد .در همین
راســتا ،بلومنتان و همکاران [ ]15رابطة نزدیکی بین تکامل
کلسیمی شدن سطح داخلی عروق و سالخوردگی یافتند .در
مطالعات بعدی ،ارتباط بین کل سیمی شدن و سختی شریان
مطرح شــد [ .]16کلوتو حداقل با ســه روش -هورمونهای
ف سفات اوریک ،حفظ ت سویة گلومرولی و تأثیر م ستقیم -بر
بافت های نرم ،از جمله عضـــالت صـــاف عروق ،آثار ضـــد
کلســیمیشــدن دارد .اثبات شــده اســت که فســفات فرایند
کل سیمی شدن را سرعت میبخ شد (تمایز تبدیل سلولهای
عضلة صاف به استئوبالست و استئوکالست) [ .]17از طرفی،
 FGF23سطح کل سیم ،ف سفر ،ویتامین  Dو  4ptHرا تنظیم

در مطالعات ن شان داده شده ا ست کلوتو شامل خواص

میکند؛ از اینرو ،با عملکرد غیرطبیعی قلب مرتبط اســـت.

ضد سالخوردگی و محافظتی قلبی -عروقی ا ست و با مهار

 FGF23در بازســـازی قلبی نقش پاتوفیزیولوژ یایی دارد،

مســـتقیم رســـوب مواد م عدنی ،جذب فســـ فات و ت مایز

درحالیکه تعدیل غلظت کلوتو و فعالیت  FGF23فرایندهای

ســـلول های دیوارة عروق ع مل میک ند .با کاهش کلوتو،

قلبی را بهبود میبخشد [.]1۸

اختالالت عروقی تسریع می شود و حاصل آن کلسیمی شدن
عروق در بی ماران مبتال به بی مار مزمن کلیوی ( 3)CKDو

همچنین ،کلوتو در تنظیم تولیــد نیتریــک اکســـیــد،
یکپارچگی و نفوذپذیری اندوتلیوم عروق درگیر ا ست .کلوتو،
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رجبی و همکاران

 TNFαرا ســرکوب میکند ،زیرا  TNFαبه بیان مولکولهای

روش پژوهش

چسبان داخل سلولی و سلولهای عروقی ( )Vcam-1منجر

نمونههای پژوهش

می شود .ن شان داده شده ا ست  FGF23در تحریک تولید

این پژوهش بخشی از مطالعهای توسعهای است .جمعیت

مولکول های چســـبان  Vcam-1و  E-selectinنقش دارد.

تحت مطالعه ،زنان یائسة مبتال به دیابت نوع  2و

افزایش مولکولهــای چســـبــان در عملکرد غیرطبیعی

مراجعهکننده به انجمن دیابت شهر شاهرود بودند.

اندوتلیال عروق مشاهده شده است[.]17

بیستوچهار نفر از آنها بهصورت تصادفی در دو گروه تجربی

بهنظر میرسد ،با فعالیت ورزشی بتوان میزان کلوتو را
افزایش داد .ماستابورا و همکاران [ ]4در مطالعهای روی 11
زن سالم یائسه با سنین  76-50سال با تمرین هوازی بهمدت
 12هفته ،در مقایسه با گروه کنترل بدون فعالیت ورزشی،
نشان دادند که کلوتو در گروه تمرینی بهطور معناداری
افزایش می یابد .این مشاهدات از مطالعات انسان ،نشان
میدهد که ورزش به تحریک افزایش کلوتوپالسما منجر

و کنترل قرار گرفتند .افراد داوطلبی که آسیب بدنی مانند
قطع عضو نداشتند و از داروهای مسکن استفاده نمیکردند،
در پژوهش شرکت داده شدند .در جدول  ،1مشخصات افراد
مورد پژوهش آمده است .معیارهای ورود به مطالعه عبارت
بود از میزان قند خون باالی  126میلیگرم در دسیلیتر در
حالت ناشتا ،نداشتن فشارخون باالتر از  160/95میلیمتر
جیوه ،نداشتن فعالیت ورزشی منظم و منع پزشکی از ورزش.

میشود ،در حالی که در گزارشهای ناموفقی ،وجود هر گونه

بر اساس اصول کمیتة اخالق ،نحوة اجرای آزمون به

رابطة مستقیم بین فعالیت بدنی و سطح کلوتوی سرمی رد

آزمودنیها بهطور کامل توضیح داده و از آنها رضایتنامه

5

شده است [ .]19بهعالوه ،با  16هفته تمرین ترکیبی

گرفته شد .برای آشنایی با پروتکل فعالیت مقاومتی،

افزایشی ،تفاوت معناداری در  FGF23و کلسیم سرمی بین

آزمودنیها یک جلسه تمرین هوازی با شدت کم انجام دادند.

گروه کنترل و تمرین بهدست نیامد [.]20

بهعالوه ،مختار بودند در هر مرحله از تحقیق از ادامة همکاری

با توجه به مطالب بیانشده ،از آنجا که در رابطه با تأثیر

انصراف دهند .معیارهای خروج از مطالعه عبارت است از

تمرینات هوازی طوالنیمدت بر عوامل مکانیکی (شاخص

عدمرعایت موارد الزم برای حضور در جلسات خونگیری،

عروقی -قلبی مچ پا) ،بیوشیمیایی (کلوتو ،FGF23 ،فسفات

عدم پیروی از برنامههای ورزشی ارائهشده در گروه تجربی و

و کلسیم) و نیز تعدیل غلظت محور کلوتو FGF23 -مرتبط

حضور نامنظم در تمرینات .در همین راستا 3 ،نفر از  27نفر

با سختی شریانی تحقیقاتی صورت نپذیرفته است ،در تحقیق

اولیه کاسته شد و تعداد آزمودنیها به  24نفر رسید و تعداد

حاضر بهدنبال آن بودیم که اثر  ۸هفته تمرین هوازی را بر

افراد در هر گروه به  12نفر کاهش یافت.

عامل مکانیکی و بیوشیمیایی (کلوتو ،FGF23 ،فسفات و
کلسیم) مرتبط با سختی شریانی در زنان دیابتی نوع 2
بررسی کنیم.

داروی مصرفی آزمودنیها در طول تحقیق بر اساس
گزارشهای فردی ثبت شد .این داروها عمدتاً عبارت بود از
داروهای کاهندة قند خون و کاهندة چربی ،از جمله
متفورمین (تمامی آزمودنیها) ،آترواستاتین ( 9نفر)،
متوپرولول ( 4نفر) و لوزارتان ( 3نفر) .با توجه به کوتاهبودن
ط ول دورة تحقیق ،تغییری در میزان داروی مصرفی بیماران
بهوجود نیامد .هر چند بیشتر آزمودنیها از داروهای یکسان
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استفاده میکردند ،در برخی موارد از نظر دوز دارو و

وضعیت روانی و استرس آزمودنیها طی دورة تحقیق نیز تا

متفاوتبودن داروی مصرفی ،از کنترل محقق خارج بودند.

حد زیادی خارج از کنترل محقق بود.

جدول  .1مشخصات آزمودنیها
سن

وزن

قد

( BMIکیلوگرم

سابقة یائسگی

سابقة بیماری

چربی

(سال)

(کیلوگرم)

(سانتیمتر)

بر مترمربع)

(سال)

(سال)

(درصد)

کنترل

51/4

71/5

155/7

29/2

4/9

7/2

34/3

(میانگین انحراف استاندارد)

6

9/25

6/ 1

3/۸۸

3/6

2/5

6/4

تجربی

52/3

۸1/۸

159/3

31/9

4/3

6/7

37

(میانگین انحراف استاندارد)

5/4

14/۸

4/2

4/92

3/4

2/2

4/3

گروه

جدول  .۲شدت و مدت تمرینات هوازی

پروتکل پژوهش
شــدت و مدت تمرینات در طول تحقیق بر اســاس جدول 2
اعمال شـــد [ .]24 ،23هر جلســـه از تمرین با  15دقیقه
گرمکردن ،شامل پیادهروی و حرکات کششی ،شروع می شد
و با  10دقیقه ســردکردن خاتمه مییافت .شــدت تمرینات
برای هر فرد با اســتفاده از معادلة کارونن تعیین شــد .بدین
منظور از طریق معادلة کارونن بر اســـاس ضـــربان قلب یا

مدت (دقیقه)

شدت (درصد ضربان قلب ذخیره)

هفته
2-1

30

45-35

4-3

40

55-45

6-5

50

65-55

۸-7

60

65-75

نسبتی از ضربان قلب ذخیره این مقدار تعیین و تنظیم شد.
در این معادله ،حداکثر ضـــربان قلب ،حاصـــل تفریق ســـن

روشهای آزمایشگاهی

( سال) از عدد ثابت  220ا ست .ضربان قلب ا ستراحت نیز

ترکیب بدنی با اسـتفاده از دسـتگاه ( In Body 3.0سـاخت

هنگام آزمون سختی شریانی و پس از  15دقیقه ا ستراحت

کره) اندازهگیری شد .قد با استفاده از قدسنج ساخت شرکت

گرفته شد .مداخلة ورز شی بر ا ساس تو صیههای سازمان

آلمانی سکا و ضربان قلب با ضربان سنج پوالر بیت ساخت

دیابت امریکا طرحریزی شـــد که در مطالعة شـــوندی و

فنالند ثبت شد .اکسیژن مصرفی بیشینه با استفاده از آزمون

همکاران [ ]25در بیماران دیابتی اســتفاده شــده اســت و به

پیادهروی  1مایل راک پورت 6و با فرمول اختصاصی آن ،قبل

کاهش وزن و  ،BMIکاهش ســطوح رزیســتین و مقاومت به

و بعد از  ۸هفته برآورد گردید [.]21

انسولین منجر شد.

( -وزن به کیلوگرم × (= 132/۸53 - )0/1692میلیلیتر بر

ضربان قلب هدف= ضربان قلب استراحت (( +درصد شدت

کیلوگرم /دقیقه) اکسیژن مصرفی بیشینه

مورد نظر) × (ضربان قلب بیشینه  -ضربان قلب استراحت))

(ضربان قلب در دقیقه × ( - )0/1565زمان با دقت صدم
ثانیه × ( - )3/2649جنس × ( + )6/315سن × )0/3۸779
اندازهگیری شـــاخص عروقی -قلبی مچ پا ( 7)CAVIبا
اســتفاده از دســتگاه ( VaSera-VS-2000شــرکت فوکودا
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 Denshiژاپن) بین ساعات  9تا  12صبح انجام شد .قبل از

بهوسیلة کیتهای ساخت شرکت پارس آزمون و با استفاده

آزمایش ،شرکتکنندگان برای جلوگیری از اثر بالقوة استرس

از روش اسپکتوفتومتری و گلوکز نیز با کیتهای ساخت

در وضــعیت خوابیده به پشــت بهمدت  15دقیقه اســتراحت

شرکت پیشتاز و با استفاده از روش اسپکتوفتومتری

کردند .در زمان معاینه ،افراد در وضــعیت خوابیده به پشــت

اندازهگیری شد.

باقی می ماندند و  2الکترود در هر دو مچ دســـت قرار داده
می شد و  4کاف ف شارخون در اطراف بازوها و مچ پا پیچیده

تحلیل آماری

می شد و یک میکروفون بر روی جناغ سینه در ف ضای بین

تمامی دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة 16

دندهای دوم قرار میگرفت .در خصـــوص اعت بار  ،CAVIدر

تجزیهوتحلیل شد .طبیعیبودن دادهها با استفاده از آزمون

تحقیقات ن شان داده شده ا ست که رابطة مثبت و معناداری

شپیرو -ویلک تعیین شد .برای مقایسة دادههای

بین این روش و پارامتر  ۸βوجود دارد ( P<0/01و )r=0/67

درونگروهی ،از آزمون تی وابسته و برای بررسی تفاوت بین

[ ]26و رابطة بین  CAVIو سرعت موجب نبض ( )PWVنیز

گروهها ،اختالف دادههای پیشآزمون و پسآزمون در هر

مثبت و معنادار گزارش شده ا ست ( P<0/0001و )r=0/۸۸

گروه محاسبه شد .سپس ،از آزمون آماری تی مستقل

[.]2۸ ،27

استفاده شد .سطح معناداری در تمام تحلیلهای آماری

برای همسانسازی رژیم غذایی در روزهای قبل از

 P>0/05در نظر گرفته شد.

خونگیری ،در جلسة اول از آزمودنیها خواسته شد تا رژیم
غذایی روز قبل از خونگیری اول را ثبت کنند .روز قبل از

نتایج

جلسة خونگیری نهایی ،از آزمودنیها خواسته شد از همان

بر اساس نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر (جدول  ،)3قند

رژیم غذایی پیروی کنند .از هر آزمودنی  10سیسی خون از

خون ناشتا ،درصد چربی ،وزن ،کلوتو ،کلسیم سرمی و

ورید آنتیکیوبیتال (پیشآرنجی) گرفته شد و نمونههای

شاخص  CAVIدر گروه تمرین بهطور معناداری نسبت به

خونی برای جداسازی سرمهای مربوط سانتریفیوژ شد.

پیشآزمون تغییر یافت و از بین همة متغیرها نیز تفاوت

سپس ،در میکروتیوبهای  500میکرولیتری و در فریزر با

معنادار بین گروهی در تغییرات قند خون ناشتا ،کلوتو و

دمای  -۸0درجة سانتیگراد برای اندازهگیریهای بعدی

شاخص ( CAVIشکل  )1مشاهده شد .در متغیرهای وزن،

نگهداری شد .بهمنظور اندازهگیری کلوتو و  FGF23با روش

فسفر FGF23 ،و اکسیژن مصرفی بیشینه در هیچ کدام از

 ELIZAاز کیت انسانی شرکت آلمانی ( ELISA, ZellBio

مراحل تحقیق تغییر معناداری مشاهده نشد.

 )GmbH, Ulm, Germanyاستفاده شد .کلسیم و فسفر
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جدول  .3مقادیر متغیرهای بیوشیمیایی سختی شریانی و عملکردی
شاخص

قند خون ناشتا
(میلیگرم در دسیلیتر)

وزن
(کیلوگرم)

گروه
کنترل
تمرین
کنترل
تمرین
کنترل

درصد چربی
تمرین

فسفر
(میلیگرم در دسیلیتر)

کلسیم
(میلیگرم در دسی لیتر)

کلوتو
(نانوگرم بر میلیلیتر)

FGF23
(پیکوگرم بر میلیلیتر)

CAVI
(میلی گرم)

حداکثر اکسیژن مصرفی
(میلیلیتر ،کیلوگرم بر دقیقه)

کنترل
تمرین
کنترل
تمرین
کنترل
تمرین
کنترل
تمرین
کنترل
تمرین
کنترل
تمرین

انحراف

زمان اندازهگیری

میانگین

قبل از دوره

145

4۸

بعد از دوره

152

60

قبل از دوره

173

55

بعد از دوره

149

45

قبل از دوره

71/93

2/67

بعد از دوره

71/27

2/61

قبل از دوره

۸4/61

3/۸4

بعد از دوره

۸4/01

3/۸9

قبل از دوره

37

4/3

بعد از دوره

37/5

5/1

قبل از دوره

34/3

6/4

بعد از دوره

35/3

5/5

قبل از دوره

4/21

0/46

بعد از دوره

4/1

0/65

قبل از دوره

4/16

0/32

بعد از دوره

3/93

0/39

قبل از دوره

9/05

0/2۸

بعد از دوره

9/01

0/1۸

قبل از دوره

9/02

0/21

بعد از دوره

۸/۸4

0/2

قبل از دوره

3/76

0/6

بعد از دوره

3/92

0/۸9

قبل از دوره

3/43

0/۸0

بعد از دوره

4/2۸

0/9

قبل از دوره

297/62

5۸/39

بعد از دوره

292/۸7

۸4/36

قبل از دوره

2۸4/37

94/46

بعد از دوره

274/۸5

67/11

تی وابسته

استاندارد

قبل از دوره

7/12

1

بعد از دوره

7/1۸

1/16

قبل از دوره

7/۸1

1/1

بعد از دوره

7/15

0/9

قبل از دوره

25/۸

6/7

بعد از دوره

24/9

۸

قبل از دوره

24/3

4/4

بعد از دوره

24/۸

4/1
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معناداری

0/961

0/357

2/967

0/013

0/36

0/71

4/7۸

0/001

1/07

0/33

2/79

0/01

1/12

0/2۸

1/39

0/19

0/4۸

0/63

-2/۸2

0/01

0/44

0/66

3/97

0/002

0/3۸

0/7

0/6

0/55

0/37

0/719

4/7۸

0/001

1/0۸9

0/3

2/0۸۸

0/061

تی مستقل و
معناداری
t=2/۸19
P=0/01

t=0/11
P=0/9

t=1/17
P=0/25

t=0/59
P=0/59

t= 1/31
P=0/2

t=2/1
P=0/047

t=0/1
P=0/91

t=3/44
P=0/002

t=13/02
P=0/123
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۹

*

۸

#

۷

۵
قبل

۴

بعد

۳

شاخص قلبی عروقی مچ پا

۶

۲
۱
۰
کنترل

تمرین
گروه ها

شکل  .1میانگین  ±انحراف معیار مقادیر شاخص عروقی -قلبی مچ پا()CAVI
* تفاوت معنادار درونگروهی نسبت به پیشآزمون
 #تفاوت معنادار با گروه کنترل

مشــاهده نشــد ( .)P<0/05موافق با نتایج تحقیق حاضــر ،با
بحث و نتیجهگیری

 16هف ته تمرین ترکیبی افزایشـــی ،ت فاوت مع ناداری در

نتایج پژوهش حا ضر کاهش معناداری را در سختی شریانی

سطوح  FGF23و کل سیم سرمی بین گروه کنترل و تمرین

( ۸/45درصـــد) نشـــان داد ،که معرف تأثیر مطلوب تمرین

بهوجود نیامد .اما برخالف مطالعة حاضــر ،مقدار فســفر در

هوازی اســـت .این یاف ته با ن تایج دانلی و هم کاران []29

گروه تمرین پس از پا یان دورة تمرینی بهطور مع ناداری

همسـوسـت .آنها نشـان دادند  ۸هفته تمرین هوازی باعث

کاهش پیدا کرد [ .]20همچنین ،در مطالعة مســـتفیدی و

کاهش ســـختی شـــر یانی در افراد مبتال به ســـ ندرم

همکاران [ ،]30پاســـخ کلوتو به یک جلســـه تمرین هوازی

سوختو سازی می شود .از طرفی ،کاهش معنادار قند خون

روی  30فوتبالی ست مرد  22-1۸ساله با افزایش همراه بود

نا شتا ( 13/9در صد) و افزایش معنادار کلوتو ( 24/7در صد)

و موافق با مطالعة حاضــر ســطح کلســیم و فســفر در خون

پس از این فعالیت ،احتماالً کاهش ســختی شــریانی در این

تمامی آزمودنی ها طبیعی بود .این در حالی اســـت که در

بیماران را توجیه میکند .همچنین ،کاهش معنادار مقادیر

سازگاری در پاسخ کلوتو به  16هفته تمرین هوازی ،افزایش

کل سیم سرمی ( 2/03در صد) در گروه تجربی در پا سخ به

معناداری در کلوتوی سرمی در گروه جوانتر ( سن 45-25

تمرینات بهوجود آمد (شکل  ،)2اما این تغییرات در مقایسه

سال) پس از یک جل سه تمرین وجود دا شت .این پا سخ در

با گروه کنترل معنادار نبود ( P=0/2و  ،)t=/31همچنین در

گروه مســنتر (ســن  74-65ســال) کمتر و غیرمعنادار بود

متغیرهای ف سفر ( 5/۸5در صد) 3/34( FGF23 ،در صد) و

[.]19

اکســیژن مصــرفی بیشــینه ( 2/4درصــد) تفاوت معناداری
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10

*

9
7
6
5

قبل

4

بعد

3

کلسیم (میلی گرم در دسی لیتر)

۸

2
1
0
کنترل

تمرین
گروه ها

شکل  .۲نمایش تفاوت میانگینهای پیش و پسآزمون
* تفاوت معنادار درونگروهی نسبت به پیشآزمون

کاهش سطح قند خون نا شتا با فعالیت هوازی به بهبود

ســـازوکارهای متعددی وجود دارد که نقش  FGF23در

کنترل گالیســـمی در بی ماران دیابتی منجر میشـــود که

بیمــاریهــای قلبی -عروقی را نشــــان میدهــد .یکی از

ممکن است از پیشرفت عوارض این بیماری و وقوع مشکالت

سازوکارهای احتمالی ،م شارکت  FGF23در فرایند پیچیدة

قلبی -عروقی پی شگیری کند یا این موارد را به تأخیر اندازد

کل سیمی شدن عروقی ا ست .ایزاکوا و کولز 9پی شنهاد کردند

[ .]31ارتباط سختی شریانی و کاهش سطح قند خون ناشتا

که ســطح باالیی از  FGF23منجر به کمبود کلوتو میشــود.

واب سته به سازوکار هموگلوبین گلیکوزیله است .از طرفی ،در

آ ندروخوا و کولز 10گزارش کرد ند  FGF23با عث افزایش

فعالیت هوازی ،کلوتو افزایش مییابد و بهبود سختی شریانی

جذب م جدد ســــدیم کل یه میشـــود ،ب نابراین با عث

را از م سیرهای مختلفی می سر می سازد .م شخص شده ا ست

پرفشــاریخون و هیپرتروفی قلبی میشــود .گزارش شــده

که کلوتو ،پیام  IGF-1را ســـرکوب میکند و هوموســـتاز

اســـت که ســـطوح  FGF23مرتبط با نشـــانگرهای التهابی

کلسیم و فسفات را بهدلیل تأثیر بر  FGF23و کانال سدیم-

مختلف اســت .شــواهد رو به رشــدی در ارتباط بین افزایش

پ تاســـیم  ATPaseتنظیم میک ند .تنظیم و عملکرد های

فشارخون و هیپوفسفاتمی وجود دارد [.]33

 ،FGF23عالوهبر تعیین مســـیرهای فیزیولوژیایی جدید ،به
چارچوب پاتوفیزیولوژ یایی جد یدی (برای طب قهب ندی
اختاللهای کموبیش فســفاتی اکتســابی و ارثی و بازنگری
روشهای درمانی) برای کنترل اختالالت ارثی کم فســفاتی
منجر میشــود و بینش جدیدی به پاتوژنز ســوختوســازی
مواد معدنی در بیماری مزمن کلیوی ایجاد میکند [.]32

دیابت با خطر کاهش مواد معدنی استخوان و دفع ادراری
کلسیم و فسفات همراه است و افزایش تحلیل استخوانی در
این بیماران گزارش شده است .این در حالی است که سطح
کلســـیم توتال ســـرم ،تغییر معناداری ندارد [ .]34اما ،در
مطالعة حاضر در گروه تجربی ،کلسیم سرم بهطور معناداری
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کاهش یافت و این احتماالً ناشــی از نســبت کلوتوFGF23-

ناشــتا و ســختی شــریانی در نتیجة فعالیت هوازی در افراد

است.

د یابتی رخ مید هد .با وجود این ،برای اظ هارنظر قطعی به

بیسکتی 11و همکاران ،بیماری شریانی محیطی را با توجه به
شاخص بازویی مچ پا ت شخیص دادند .افزایش سطح سرمی
 FGF23عامل مهمی در بیماری شــریانی محیطی (از جمله
آترواسکلروز اندام تحتانی) است .نتایج نشان داد که افزایش
ســـطح ســـرمی  FGF23در بیماران مبتال به دیابت نوع 2
ممکن ا ست ن شاندهندة ح ضور آتروا سکلروز اندام تحتانی
با شد .ن شان داده شد پس از تنظیم  Ca ،GFRو  ،Pارتباط
بین ســطح ســرمی  FGF23و آترواســکلروز اندام تحتانی از
لحاظ آماری معنادار بود [.]35

پژوهشهای بی شتری نیاز ا ست .از آنجا که کل سیمی شدن
عروق در مرحلة اول ،بهعلت اختالل در تنظیم هوموســـتاز
ویتامین  Dو ف سفر ا ست ،به محققان آتی پی شنهاد می شود
رابطة ویتامین  FGF23 ،Dو کلوتو و مســـیر پاییندســـتی
کلوتو FGF23 -را با ورزش مطالعه کنند.
تشکر و قدردانی
تحقیق حا ضر از نوع تحقیقات تو سعهای ا ست که در قالب
روش نی مه تجربی و طرح دو گروهی (تجربی و کنترل) با
اندازهگیری پیشآزمون-پسآزمون ان جام شـــد .اجرای این

در شرایط طبیعی و غیرآزمایشگاهی ،اعتقاد بر این است که

پژوهش با همکاری انجمن دیابت شـــاهرود انجام گرفت .از

گیرندة  FGF3میانجی اصــلی تأثیرات  FGF23اســت .کلوتو

کارم ندان مرکز د یا بت و بی مارانی که ن ها یت هم کاری را

ظاهراً به  FGF23اجازه میدهد با تمایل بی شتری ن سبت به

مبذول داشتند ،تشکر و قدردانی میشود.

زمانی که بهتنهایی عمل میکند به گیرندهاش وصــل شــود.
بهعالوه  ،FGF23در حضــور کلوتو ،پیامهای پاییندســتی را

پینوشتها

فعال میکند ،از جمله فعالســازی عناصــر پاســخ رشــدی

Microvascular

1

زودرس ( )Egr_1و ف سفوریله شدن سوب سترای  α2گیرندة

Macrovascular

2

Chronic kidney disease

3

 ،FGFکینازهای تنظیمکنندة خارج ســلولی (،P38 ،)12ERK

Parathyroid hormone

4

کی ناز های پا یا نه های  (junk)c jun_NHzو پروتئین های

Combined training

5

 .AKTاین مشـــاهدات نشـــان میدهد که تعامل  FGF23و
گیرندهاش و فعالیت پیامرسانی پس از آن به کوفاکتور کلوتو
نیاز دارد [ .]36نشــان داده شــده اســت که کلوتو موضــعی

۸

Rockport Walking Test

6

Cardio-ankle vascular index

7

ضریب همبستگی بین میزان فشار و تغییر قطر شریانی ،که برای ارزیابی تغییرات

رابطــة فیزیکی بــا گیرنــدة  FGFدارد و تحــت اســـترس

آترواسکلروز اولیه ،حتی قبل از تغییرات مورفولوژیایی مفید است [.]22
Isakova and Cols

9

پیشکلســیمیشــدن ،تفکیک فیزیکی بین کلوتو و گیرندة

Andrukhova and Cols

10

 FGFبهوجود میآید و ســـرکوب میشـــود FGF23 .باعث

Biscetti

11

تنظیم افزایش  P-AKTو  P-ERKمیشـــود که به تکثیر و

Extracellular-signal-regulated kinase

12

م هار  HA-SMCرســـوب کلســـیم ماتریکس در شـــرایط
آزمایشگاهی میانجامد [.]37
در پایان ،بر ا ساس عمده یافتههای این پژوهش ،میتوان
اینگو نه نتی جهگیری کرد که افزایش کلوتو و کاهش ق ند
ـ
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Abstract
Purpose: Although physical activity is one of the medical aid strategies to reduce arterial stiffness in
diabetic patients, the mechanism remains unclear. The purpose of this study was to determine the
effect of aerobic exercise on Klotho-fibroblast growth factor-23 (FGF23) axis and arterial calcification
in type 2 diabetic postmenopausal women.
Methods: Twenty-four type 2 diabetic postmenopausal women who were registered at the diabetes
association of Shahrood, were randomly assigned into two groups including exercise (n=12, 51±6 yrs.,
31.9±5 kg/m2) and control (n=12, 52±5 yrs., 29.23.8 kg/m2). The aerobic training consisted of 45 to 60
minutes running with 45 to 70 percent of heart rate reserve, three sessions per week for 8 weeks.
Before and after the experimental period, blood fasting samples were taken and the ELISA method
was used to analyzed Klotho-FGF23. Arterial stiffness analysis was also performed using VaSera-VS2000. The data were analyzed using the statistical tests of Paired and Independent t-test (P<0.05).
Results: No significant changes in phosphor, FGF23, phosphor × calcium, diastolic blood pressure and
VO2max were found in this study (P>0.05). But, calcium levels in exercise group decreased significantly
following the experimental period (P<0.05). Moreover, systolic blood pressure, Klotho-FGF23 and
arterial stiffness significantly decreased and klotho significantly increased in exercise group (P<0.05).
Conclusion: Aerobic training can decrease the arterial stiffness by modifying the underlying causes of
SBP, Klotho and Klotho-FGF23 in postmenopausal women with diabetes. However, due to the few
studies in this regard, these findings need to be validated in the future studies.
Keywords: Aerobic exercise, Type 2 diabetes, Trterial stiffness, Klotho- FGF23.

