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Abstract
Background: Muscular atrophy is one of the indicators of diabetes. Regarding the role of HIIT in reducing
hyperglycemia in diabetic patients, the aim of the present study was to investigate the effect of 8 weeks of HIIT
training on the expression of myostatin, follistatin, as well as to examine follistatin-to-myostatin ratio in male rats
with type 2 diabetes.
Methods: 60 male Wistar rats, with average weight of 250 ± 20 g, after induction of diabetes by injection of
Nicotinic Amide- Streptozotocin, were randomly divided into 5 groups: Base-line control (n=12), HIIT Control
(n=12), HIIT (n=12), Diabetic Control (n=12), HIIT Diabetic (n=12). The training groups performed the HIIT on a
treadmill, which speeded from 16 meters per minute to the end of the eighth week to 38 meters per minute. 24 hours
after the last training session, the rats were anesthetized.Then, soleus muscle tissue was immediately extracted, and
the level of myostatin and follistatin gene expression was measured by Real Time-PCR and scale (
).
Results: There was no significant difference in the expression of myostatin gene expression in the research
groups (P>0.05). However, the expression of the follistatin gene and the ratio of follistatin to myostatin were
significant in research groups (P<0.05).
Conclusion: Diabetic patients seem to have improved their health and muscle levels by employing HIIT training
for at least 8 weeks in order to reduce myostatin levels, increase follistatin and also the ratio of follistatin to
myostatin.
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مقاله پژوهشی

اثر هشت هفته تمرینات  HIITبر بيان ژن مایوستاتين ،فوليستاتين و نسبت فوليستاتين بر مایوستاتين
در رتهای نر مبتال به دیابت نوع 4
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چکيده

زمینه :آتروفی عضالنی یکی از شاخصهای دیابت است ،با توجه به نقش تمرینات  HIITدر کاهش هایپرگلیسمی در بیماران دیابتی ،هدف از پژوهش
حاضر تأثیر  8هفته تمرینات  HIITبر بیان ژن مایوستاتین ،فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر مایوستاتین در رتهای نر مبتال به دیابت نوع  2بود.
روشکار :مطالعه حاضر از نوع تجربی بود ،که  ۰۶سر رت نر نژاد ویستار با میانگین وزن  2۵۶ ±2۶گرم ،پس از القا دیابت به وسیله تزریق نیکوتین
آمید-استریپتوزوسین ،به شکل تصادفی به  ۵گروه :گروههای کنترل پایه ( 22سر) ،کنترل  22( HIITسر) 22( HIIT ،سر) ،کنترل دیابت ( 22سر) و دیابتی
 22( HIITسر) تقسیم شدند .گروههای تمرین HIIT ،را بر روی تردمیل اجرا میکردند ،که سرعت از  2۰متر بر دقیقه در پایان هفته هشتم به  ۸8متر بر دقیقه
رسید .در زمان  22ساعت پس از آخرین جلسه آموزشی ،موشها بیهوش گردیدند .سپس بافت عضله سولئوس بالفاصله استخراج گردید و میزان بروز ژن
) اندازهگیری شد.
میواستاتین و فولیستاتین از طریق  Real Time-PCRو مقیاس (
یافتهها :نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه عدم معنیداری بیان ژن مایوستاتین بین گروههای پژوهش را نشان داد ( ،)P<۶/۶۵اما ،بیان ژن فولیستاتین و
نسبت فولیستاتین به مایوستاتین بین گروههای پژوهش معنیدار بود (.)P≥۶/۶۵
نتیجهگیری :به نظر میرسد ،بیماران دیابتی با به کارگیری تمرین  HIITدر مدت زمان حداقل  8هفته میتوانند به موجب کاهش میزان مایوستاتین ،افزایش
فولیستاتین و همچنین نسبت فولیستاتین به مایوستاتین ،سطح سالمتی و عضالنی خود را ارتقا دهند.
کلید واژهها ،HIIT :بیان ژن ،مایوستاتین ،فولیستاتین ،دیابت نوع  ،2رتهای نر
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حق تألیف برای مؤلفان محفوظ است.
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منتشر شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

بیماری دیابت شایعترین بیماری ناشی از اختالالت
متابولیسمی و به تعبیری شایعترین بیماری آندوکراین است (.)2
دیابت نوع  2نیز ،سندرم ناهمگونی است که با مقاومت انسولینی
یا اختالل در ترشح انسولین مشخص میشود .معموالً بیماران مبتال
به دیابت نوع  2چاق بوده و عضالت آتروفی شده دارند .آتروفی
شدید عضالنی در این بیماران ،منجر به افزایش پروتئولیز و کاهش
تواناییترمیم آسیب عضالنی به واسطه کاهش توانایی سنتز پروتئین
و در نهایت باعث کاهش توده عضالنی میشود ( .)2پژوهشگران
یکی از عوامل افزایش یافته در بیماران دیابتی را ،مایوستاتین
گزارش کردهاند .مایوستاتین به عنوان یک فاکتور مهارکننده
شناسایی شده ،که عضوی از خانواده بزرگ فاکتور رشد تغییر
شکلدهنده بتا ( )TGF-βاست ،و بیان آن رشد عضله اسکلتی را
تنظیم منفی میکند ( .)۸بیان مایوستاتین حین دورههای بیتحرکی
عضله اسکلتی افزایش مییابد و برعکس ،مهار مایوستاتین باعث
افزایش قدرت و توده عضالنی ،کاهش بافت چربی و همچنین
افزایش توده استخوانی میشود ،که بیماران دیابتی با آنها دست و
پنجه نرم میکنند ( .)2اعمال مایوستاتین میتواند تحت تأثیر
فاکتورهای تعاملی دیگری ،نظیر فولیستاتین ،عامل رشد شبه
انسولینی ،2-پروتئین وابسته به فاکتور رشد و تمایز و گیرنده
مایوستاتین (اکتیوین  )IIbنیز قرار گیرد که در این بین فولیستاتین
مهمترین عامل مهارکننده است .فولیستاتین عالوه بر تأثیر بر
مایوستاتین میتواند بر سایر اعضای خانواده  TGF-βاثرگذار باشد.
فولیستاتین و مایوستاتین به شدت تحت تأثیر سبک زندگی و
سطح فعالیت بدنی افراد قرار میگیرند ( .)۵امروزه یکی از
مهمترین روشهای درمان و پیشگیری از بروز دیابت نوع ،2
ورزش است ،به نوعی که انجمن دیابت آمریکا برای افراد مبتال به
دیابت نوع  ،2حداقل  2۵۶دقیقه تمرین هوازی با شدت پایین ،یا
حداقل  1۶دقیقه تمرین هوازی با شدت باال به همراه دو جلسه
تمرین مقاومتی در هفته را پیشنهاد کردهاند ( .)۰عالوه بر این،
تحقیقات نشان داده است که ورزش و فعالیت بدنی موجب کاهش
مایوستاتین و افزایش فولیستاتین میشود .در تأیید این موضوع،
میتوان به پژوهش  Biglariو همکاران ( ،)1اشاره کرد .آنها پس
از هشت هفته تمرین هوازی ،کاهش  ۰8درصدی مایوستاتین
عضالنی در رتها نر را مشاهده کردند ،همچنین  Hansenو
همکاران ( ،)8نشان دادند که میزان فولیستاتین پالسما پس از
تمرین استقامتی حاد در انسان افزایش مییابد .البته کمبود زمان و
کاهش قند خون که در تمرینهای استقامتی تداومی دیده میشود،
از موانع مهم شرکت افراد دیابتی در فعالیت ورزشی است ( .)1لذا
باید برای این مشکل ،چارهای اندیشید .در مقابل تمرین تداومی،
تمرین تناوبی با شدت باال ( HITT,High-intensity interval
 )trainingقرار دارد ،که میتواند جایگزین خوبی برای افراد دیابتی
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باشد .یک مطالعه مروری نشان میدهد که  ،HIITاثرات سودمندی
در ارتباط با سالمتی ،از قبیل سالمت قلبی-عروقی ،کاهش چربی
و بهبود شاخص گالیسمی در بیماران دیابت نوع  2ایجاد میکند
( .)2۶عالوه بر اثرات سودمند تمرینات  ،HIITمیتوان به اثرات آن
بر مایوستاتین نیز اشاره کرد؛ در همین راستا Bradley ،و همکاران
( ،)22پس از  ۰هفته تمرین  HIITدر مردان و زنان ،کاهش
معنیداری در مایوستاتین افراد نشان دادند .از این رو ،بررسی
تمرینات تناوبی با شدت باال در افراد دیابتی از اهمیت خاصی
برخوردار است .از طرفی ،بررسی دو عامل مایوستاتین ،فولیستاتین
(عوامل تنظیم منفی و مثبت رشد عضالنی ،به ترتیب) و همچنین
نسبت این دو که نشانه کارآیی است ،میتواند اهمیت پژوهش را
پر رنگتر کند .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر بررسی یک دوره
تمرینات  HIITبر بیان ژن مایوستاتین ،فولیستاتین و نسبت
فولیستاتین بر مایوستاتین در رتهای نر مبتال به دیابت نوع 2
است.

روشکار

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توسعهای میباشد که به
صورت تجربی با طرح پیش آزمون -پسآزمون انجام شد .تعداد
 ۰۶سر رت نر نژاد ویستار  8هفته با محدوده وزنی  2۵۶±2۶از
انستیتو تحقیقاتی دانشگاه بقیهاهلل از میان تعداد زیادی از رتهای نر
به صورت تصادفی انتخاب و سپس به آزمایشگاه فیزیولوژی
ورزش منتقل شدند .محیط آزمایشگاه با درجه حرارت 2۸ –2۶
درجه سانتیگراد و چرخه روشنایی– تاریکی  22ساعت تنظیم
شده و در رطوبت نسبی  ۵۶درصد ،هر سه سر رت در یک قفس
پرورشی نگهداری شدند و همگی به شکل آزادانه به آب و غذای
استاندارد دسترسی داشتند .القای دیابت نوع  2توسط تزریق درون
صفاقی نیکوتین آمید-استریپتوزوسین محلول در بافر سیترات با
 PH=2/۵انجام گرفت .به طوری که ابتدا نیکوتین آمید با دوز 22۶
میلیگرم بر هر کیلوگرم وزن بدن و پس از  2۵دقیقه
استریپتوزوسین با دوز  ۰۶میلیگرم بر هر کیلوگرم وزن بدن تزریق
شد 1۰ .ساعت پس از تزریق ،جهت اطمینان از ایجاد دیابت در
رتها ،خونگیری انجام شد ،به گونهای که ،پس از  22ساعت
ناشتا بهطوری که فقط آب در دسترس رتها بود ،قطرهای خون از
ورید دم رتها با ایجاد برشی کوچک اخذ و با قرار دادن قطره
خون روی نوار گلوکومتر صفر-یک (ساخت تایوان) ،میزان قند
خون اندازهگیری شد و سطوح گلوکز خون باالتر از  ۸۶۶میلیگرم
بر دسی لیتر به عنوان شاخص دیابتی شدن در نظر گرفته شد (.)22
رتهای دیابتی هیچ گونه درمان با انسولین درطول دوره پژوهش
نداشتند .پس از انتقال حیوانات به آزمایشگاه دو هفته زمان جهت
آمادهسازی و سازگاری آنها به تمرین تنظیم شد .در طول این 2
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هفته حیوانات  2روز در هفته با سرعت  2۵و  2۵متر بر دقیقه با
دویدن روی تردمیل آشنا شدند .پس از سازگاری با محیط
آزمایشگاه ،روند دیابتی شدن صورت گرفت 1۰ .ساعت پس از
القاء دیابت رتها به طور تصادفی به  ۵گروه و در هر گروه 22
سر :گروه کنترل پایه ،کنترل ( HIITسالم بدون تمرین)HIIT ،
(تمرین) ،کنترل دیابت (دیابتی بدون تمرین) و دیابتی HIIT
(دیابتی تمرین) تقسیم شدند .همچنین  ۵سر از رتها به عنوان
گروه آزمایشی برای اندازهگیری حداکثر سرعت دویدن روی
نوارگردان (که معادل با حداکثر اکسیژن مصرفی  VO2maxحیوان
در نظر گرفته شد) ،انتخاب شدند .برای برآورد حداکثر سرعت
دویدن آزمون عملکرد ورزشی مدرج با شیب صفر درجه اجرا
شد ،که با سرعت  2۶متر بر دقیقه آغاز و به ازای هر  2دقیقه  2متر
بر سرعت تردمیل افزوده میشد تا زمانی که رتها دیگر قادر به
دویدن نباشند (واماندگی) که این سرعت معادل با سرعت رسیدن
به  VO2maxدر نظر گفته شده و شدت تمرین بر اساس آن کنترل
میشد .پس از برآورد حداکثر سرعت ،گروه  HIITو دیابتی HIIT
 ۵جلسه در هفته و به مدت  8هفته به فعالیت برروی نوارگردان
پرداختند .پروتکل  HIITشامل  ۵دقیقه گرم کردن با سرعت  8متر
بر دقیقه ،سپس تمرین هفته اول با  ۰تناوب  2دقیقهای با سرعت
 2۰متر بر دقیقه و دورههای استراحتی فعال  2دقیقهای  2۶متر بر
دقیقه ،که درهفته هشتم (آخر) به  22تناوب با سرعت  ۸8متر بر
دقیقه و استراحت فعال  22متر بر دقیقه رسید ( 22 .)2۸ساعت بعد
از آخرین جلسه تمرینی رتها به وسیله ترکیبی از داروی کتامین
( 1۶میلیگرم/کیلوگرم) و زایالزین ( 2۶میلیگرم/کیلوگرم) ،به
صورت تزریق درون صفاقی بیهوش شدند .پس از اطمینان از
بیهوشی حیوانات ،عضله نعلی از اندام تحتانی رتها بالفاصله
استخراج و در سرم فیزیولوژیایی شست و شو داده شد و بالفاصله
در نیتروژن مایع منجمد شد و تا زمان آزمایش بافت استخراج شده
در فریزر  -8۶درجه سانتیگراد نگهداری شدند .در مرحله آماده
سازی نمونههای بافتی ،ابتدا نمونهها از حالت فریزر خارج شدند و
مدتی در دمای اتاق قرار گرفتند ،سپس نمونهها وزن شده و مقدار
 2۶۶-۵۶میلیگرم از هر نمونه در میکروتیوپ قرار داده شدند
( .)22استخراج  RNAبا استفاده از  ۵۶میلیگرم عضله نعلی انجام
گرفت .بافت مورد نظر با استفاده از یک میلیلیتر محلول تریزول
لیز شده و با دستگاه ھمگن کننده بافت ،ھموژن شد .سپس
جداسازی از فاز آبی به کمک  ۶/2میلیلیتر کلروفرم صورت
گرفت .فرآیند ترسیب  RNAبا استفاده از  2حجم ایزوپروپانول
سرد انجام پذیرفت؛ به دنبال آن فرایند شستشو با افزودن  2میلی-
لیتر اتانل  1۵درصد انجام گردید و در نهایت رسوب حاصل در
دمای اتاق خشک شد و به آن  ۵۶میکرولیتر آب استریل عاری از
 Rnaseاضافه گردید .برای سنجش کمی  RNAاستخراج شده از
دستگاه نانودراپ استفاده شد .بهترین میزان جذب درOD 260/280

بین  2/8تا  2در نظر گرفتهشد .در مرحله بعد از  RNAاستخراجی
محصول  cDNAساخته شد ( 2۶ .)2۵میکرولیتر از RNA
استخراج شده با  2میکرولیتر رندوم هگزامر به هرنمونه اضافه و 2
میکرولیتر  dNTPsبه هر میکروتیوپ اضافه شد .به هر میکروتیوپ
به مقدار  2میکرولیتر آب  Nuclease freeاضافه تا حجم نهایی به
 22میکرولیتر رسانده شد .میکروتیوپ حاوی محلول باال به مدت
 ۵دقیقه در دمای  C 65°قرار داده شد تا ساختارهای ثانویه از بین
برود .به ازای هر نمونه 2 ،میکرولیتر از بافر  2 ،x10میکرولیتر از
( 2 ،)MDTT۶.2میکرولیتر آنزیم نسخهبردار معکوس و 2
میکرولیتر از ( ،)RNase inhibitorاضافه و بالفاصله میکروتیوپها
را به مدت  2دقیقه روی یخ قرار داده شد .به هر میکروتیوب به
میزان  ۰میکرولیتر از مخلوط تهیه شده اضافه و با انجام یک
میکروسانترفیوژ کوتاه آنها با یکدیگر مخلوط شدند .نمونهها داخل
دستگاه ترموسایکلر قرار داده و زمانبندی شامل 2۵ :درجه
سانتیگراد در  ۵دقیقه ۵۵ ،درجه سانتیگراد  ۰۶دقیقه و  8۵درجه
سانتیگراد در  ۵دقیقه اجرا شد .پس از اتمام کار نمونهها به دمای
 -C 20منتقل شدند .پروتکل  cDNAسازی مربوط به شرکت
 Gene Allکره میباشد ( .)2۰فرایند  Real Timeبه صورت دو
مرحلهای انجام شد .مرحله سنتز  cDNAبا استفاده از کیت
 HyperScriptشرکت  GeneAllکره بر طبق پروتکل ذکر شده
انجام شد .مرحله تکثیر نیز با استفاده از مستر آماده سایبرگرین
متعلق به شرکت  AMPLIQONبا نام تجاری RealQ Plus 2x
 Master Mix Greenانجام شده است .این مستر به صورت Hot
 Startبوده و برای انجام مرحله تکثیر ،تنها به مستر پرایمر ،آب و
 DNAالگو ( )cDNAاضافه شد .پروتکل دمایی نیز شامل یک
چرخه  2۵دقیقه در دمای  1۵درجه سانتیگراد (فعالسازی آنزیم
 )TEMPase hot startو به دنبال آن  ۸۵-2۵چرخه  ۸۶-2۵ثانیه
در دمای  1۵درجه سانتیگراد (واسرشت اولیه) و  ۰۶ثانیه در دمای
 ۰۶درجه سانتیگراد (ثبت انعکاس نور فلوئورسنت در طول
مراحل اتصال پرایمر و گسترش) و انتخاب دمای مناسب بر اساس
دمای اتصال پرایمرها انجام شد .برای کمیسازی مقادیر بیان ژن
هدف مورد نظر ،از فرمول  ΔCT-^2استفاده شد .برای تحلیل
دادههای بیان ژن مایوستاتین و فولیستاتین از پروتکل استاندارد
 )3استفاده شد .دادههای بیان ژن براساس ژن خانهدار (کنترل
داخلی) نرماالیز داخلی شدند و سپس با استفاده از آزمونهای
پارامتریک دادههای بیان ژن پرت (دور افتاده) تعدیل و نرمالسازی
صورت گرفت شد ( .)21جهت نشان دادن شاخصهای گرایش
مرکزی و شاخصهای پراکندگی از آمار توصیفی استفاده شد.
بررسی فرض نرمالیتی دادههای بیان ژنها با استفاده از آزمون
شاپیرویلک ،انجام شد .همچنین به منظور بررسی میزان اثر تمرین
 HIITبر بیان ژن مایوستاتین ،فولیستاتین و نسبت فولیستاتین
برمایوستاتین از تحلیل واریانس یکطرفه ()One-way ANOVA
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استفاده گردید و از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه گروه
کنترل پایه و دیگر گروهها استفاده شد .همچنین ،برای مقایسه بین
گروه دیابتی  HIITبا دیگر گروهها به تفکیک از آزمون  Tمستقل
در حالت پارامتریک و از آزمون من ویتنی در حالت ناپارامتریک
استفاده شد .تمامی محاسبات با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه
 22در سطح معنیداری آلفای  ۶/۶۵انجام گرفت.

یافتهها

میانگین ،درصد تغییرات نسبت به گروه کنترل پایه و همچنین
مقدار معنیداری آزمون واریانس یکطرفه در جدول  2ارائه شده
است .دادهها نشان داد که بین مایوستاتین گروهها پس از اجرای
پروتکل تحقیق اختالف معنیداری وجود ندارد ( .)P=۶/۶۵۰اما،

بین فولیستاتین گروهها پس از اجرای پروتکل تحقیق اختالف
معنیداری وجود دارد ( .)P=۶/۶۶2آزمون تعقیبی بونفرونی نشان
داد ،اختالف معنیداری بین گروه کنترل پایه و گروههای کنترل
 )P=۶/۶۶2( HIIT ،)P=۶/۶۶8( HIITو دیابتی ،)P=۶/۶۶2( HIIT
وجود دارد ،ولی اختالف معنیداری بین گروه کنترل پایه و گروه
کنترل دیابت ( )P=۶/21۵مشاهده نشد .در ادامه نتایج نیز ،نسبت
فولیستاتین به مایوستاتین پس از اجرای پروتکل پزوهش اختالف
معنیداری بین گروهها را نشان داد ( .)P=۶/۶۶2همچنین ،آزمون
تعقیبی بونفرونی نشان داد که اختالف معنیداری بین گروه کنترل
پایه و گروه  ،)P=۶/۶۶۸( HIITوجود دارد ،اما اختالف معنیداری
بین گروه کنترل پایه و گروههای کنترل  ،)P=2/۶۶۶( HIITکنترل
دیابت ( )P=2/۶۶۶و دیابتی  ،)P=۶/۵2۶( HIITمشاهده نشد.

جدول  :1آمار توصیفی ،درصد تغییرات ،آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی گروههای پژوهش
میانگین و انحرافاستاندارد
گروهها
متغیر
مایوستاتین

کنترل پایه

کنترل HIIT
HITT
کنترل دیابت

دیابتی HIIT
فولیستاتین

کنترل پایه

کنترل HIIT
HITT
کنترل دیابت

دیابتی HIIT
نسبت فولیستاتین به مایوستاتین

کنترل پایه

کنترل HIIT
HITT
کنترل دیابت

دیابتی HIIT

*اختالف بین گروهی # ،اختالف با گروه کنترل پایه در آزمون تعقیبی بونفرونی

جدول  .2آزمون تیمستقل گروه دیابتی  HIITبا دیگر گروهها
دیابتی HIIT
متغیر
(میانگین و
انحرافاستاندارد)
8/81 ± 2/21
مایوستاتین
8/81 ± 2/21
8/81 ± 2/21
10/32 ± 8/95
فولیستاتین
10/32 ± 8/95
10/32 ± 8/95
8/39 ± 1/31
نسبت فولیستاتین به مایوستاتین
8/39 ± 1/31
8/39 ± 1/31
*اختالف معنیدار آزمون  Tمستقل و من ویتنی

2/32 ±2/38
5/33 ± 8/35
8/38 ± 8/23
3/35 ±8/13
8/81 ± 2/21
8/03 ± 2/32
9/38 ± 3/89
10/98 ± 3/30
8/32 ± 8/38
10/32 ± 8/95
1/89 ± 1/28
8/18 ± 2/58
2/50 ± 3/98
1/25 ± 0/50
8/39 ± 1/31

کنترل HIIT
(میانگین و
انحرافاستاندارد)
5/33 ± 8/35
9/38 ± 3/89
8/18 ± 2/58
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HIIT
(میانگین و
انحرافاستاندارد)
8/38 ± 8/23
10/98 ± 3/30
2/50 ± 3/98

درصد تغییرات نسبت به گروه
کنترل پایه
0/0 ±0/0
35/8 ±108/1
22/2 ±33/8
138/0 ±122/8
81/9 ±58/3
0/0 ±0/0
# 232/1 ±153/3
# 839/5 ±215/3
218/2 ±135/2
# 523/0 ±818/2
0/0 ±0/0
150/2 ±38/3
# 828/8 ±183/8
-85/3 ±30/3
830/0 ±852/9

کنترل دیابت
(میانگین و
انحرافاستاندارد)
3/35 ±8/13
8/32 ± 8/38
1/25 ± 0/50

اختالف بین گروهی
معنیداری
آماره F
0/202
1/388

3/328

3/525

* 0/001

* 0/001

 Tمستقل
معنیداری
مقدار T
2/2۵۰
۶/2۶2
2/22۰
-۶/۸28
۶/2۶۶
-2/1۸1
-۶/821
2/2۶۰
-۵/۰۸2

۶/22۸
۶/۰1۸
* ۶/۶۸1
۶/1۵2
۶/822
۶/۶۰۰
۶/2۶۰
۶/212
* ۶/۶۶۶
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نمودار  .1مقدار بیان ژن مایوستاتین ،فولیستاتین و نسبت فولیستاتین به مایوستاتین در گروههای پژوهش

جدول  ،2گروه دیابتی  HIITرا با دیگر گروهها (کنترل ،HIIT
 HIITوکنترل دیابت) مقایسه میکند .همانطور که نشان داده شده
است ،در متغیر مایوستاتین فقط بین دو گروه دیابتی  HIITو کنترل
دیابت اختالف معنیداری وجود دارد ( ،)P=۶/۶۸1اما ،بین گروه
دیابتی  HIITو گروههای کنترل  HIITو  HIITبه ترتیب (=۶/22۸
Pو  )P=۶/۰1۸اختالف معنیداری مشاهده نشد .متغیر فولیستاتین
نیز ،اختالف معنیداری بین گروه دیابتی  HIITو دیگر گروهها
(کنترل  P=۶/822 HIIT ،P=۶/1۵2 HIITو کنترل دیابت
 ،)P=۶/۶۰۰را نشان نداد .در نهایت ،نسبت فولیستاتین به
مایوستاتین نشان داد ،اختالف معنیداری بین گروه دیابتی  HIITو
گروههای کنترل  HIITو ( HIITبه ترتیب  P=۶/22۸و ،)P=۶/۰1۸
وجود ندارد .اما ،اختالف معنیداری بین دو گروه دیابتی  HIITو
کنترل دیابت مشاهده شد (.)P=۶/۶۶۶

بحث

نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد ،هشت هفته تمرینات
 HIITبربیان ژن مایوستاتین ،فولیستاتین و نسبت فولیستاتین به
مایوستاتین در رتهای نر مبتال به دیابت نوع  2تأثیر معنیداری
دارد .البته ،نمیتوان بهطور دقیق نتایج حاضر را به انسان تعمیم داد.
با اینحال ،در ادامه به برخی نتایج همسو و ناهمسو در هر دو
آزمودنی انسان و حیوان اشاره میگردد .قبل از بحث در مورد
نتایج ،ممکن است برای خوانندگان مقاله سؤال پیش آید که چرا،
درصد تغییرات در گروههای پژوهش نسبت به گروه کنترل پایه
اینقدر زیاد است؟ در پاسخ به این سؤال میتوان گفت که با
افزایش سن ،عوامل رشدی و ضدرشدی نیز با توجه به شرایط
بدنی فرد افزایش مییابد ،اگرچه ،این افزایش یکسان نیست (،)28
افزایش  %282 ،%82و  %22۶گروه کنترل  HIITبه ترتیب در

متغیرهای مایوستاتین ،فولیستاتین و نسبت فولیستاتین به مایوستاتین
و همچنین افزایش  %22۸ ،%281و  %۸2گروه کنترل دیابت به
ترتیب در متغیرهای مایوستاتین ،فولیستاتین و نسبت فولیستاتین به
مایوستاتین ،گواه این موضوع است که اثر رشد در گروه کنترل
 HIITموجب این تغییرات چند برابری شده است .البته این
موضوع از آنجا که بیشترین تغییرات درونی و بیرونی در سنین
اولیه رخ میدهد ،معقول بهنظر میرسد ( .)21نتایج نشان میدهد
که گروههای تمرین نسبت به گروههای بدون تمرین (کنترل)،
کارآیی بهتری داشتند به نوعی که گروه  HIITدر متغیرهای
مایوستاتین  ،%2۰فولیستاتین  %۸81و نسبت فولیستاتین به
مایوستاتین  %۸21تغییرات داشتند .همچنین گروه دیابتی  HIITدر
متغیرهای مایوستاتین  ،%۸2فولیستاتین  %22۵و نسبت فولیستاتین
به مایوستاتین  %۸8۶تغییرات داشتند .نتایج حاکی از این است که
تمرینات  HIITموجب کاهش بیان ژن مایوستاتین ،افزایش بیان ژن
فولیستاتین و به دنبال آن افزایش چشمگیر نسبت فولیستاتین به
مایوستاتین شده است .البته ،اثرات تمرینات  HIITدر ادبیات پیشینه
گزارش شده است ( )2۶و هدف از پژوهش حاضر اثر این
تمرینات در بیماران دیابتی بر عوامل رشدی (فولیستاتین) ،ضد
رشدی (مایوستاتین) و نسبت بین این دو است .لذا اضافه شدن ،دو
گروه  HIITو کنترل  HIITبرای افزایش ضریب پایایی پژوهش
بوده است ( )22و گروه دیابتی  HIITمهمترین گروه پزوهش بوده
و تغییرات آن نسبت به دیگر گروهها از اهمیت خاصی برخوردار
است (جدول  .)2گروه دیابتی  ،HIITپس از گروه  HIITکمترین
افزایش ( ،)%۸2را در بیان ژن مایوستاتین نشان داد .این نتیجه،
اذعان میدارد ،عالوه بر افزایش سن و عوامل رشدی و ضد
رشدی ،تمرین تناوبی خیلی شدید ،موجب کاهش بیشتر عوامل
ضدرشدی (مایوستاتین) ،حتی در افراد دیابتی در حال ورزش
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نسبت به افراد سالم بدون تمرین ( %۸2در مقابل  )%82میشود .در
همین راستا Biglari ،و همکاران ،در پروتکل تمرینی مشابه (8
هفته تمرین  ،)HIITپروتکل تمرینی پژوهش حاضر ،نشان دادند؛
مایوستاتین کاهش  %۰8در رتهای نر سالم داشت ( .)1البته ،نتیجه
پژوهش  Bighariو همکاران بر رتهای سالم انجام شده بود ،اما
هدف پژوهش حاضر بررسی این تمرینات در افراد دیابتی است .از
آنجایی که در ادبیات پیشینه ،پزوهشی در ارتباط با تمرینات
 ،HIITدیابت و بیان ژن مایوستاتین و فولیستاتین پیدا نشد ،لذا از
پژوهشهای مرتبط با  ،HIITدیابت و عوامل رشدی و ضد رشدی
در ادامه بحث استفاده میشود .همانطور که  Izadiو همکاران،
نشان دادند؛  2۶هفته تمرین  ،HIITموجب کاهش معنیدار سطوح
اپلین پالسما (هورمون مترشحه از بافتچربی است که ارتباط
مستقیمی با مقاومت به انسولین دارد) ،در مردان و زنان مبتال به
دیابت نوع  2شد ( .)22البته ،در اکثر مطالعات انجام شدهmRNA ،
مایوستاتین در پاسخ به تمرین ورزشی در عضله ی اسکلتی
اندازهگیری شده است .با توجه به این که پروتئین مایوستاتین پس
از سنتز ،تعدیالت پسترجمهای را طی میکندmRNA ،
مایوستاتین بهطور دقیق نمیتواند نمایانگر سطوح گردش خونی و
شکل فعال مایوستاتین باشد ( .)2۸اگرچه ،در این رابطه
پژوهشهای ناهمسو هم انجام شده Rahimi ،و همکاران ،در پاسخ
به یک دوره مسابقات کاراته ،افزایش معنیدار مایوستاتین سطح
سرم درکاراتهبازان نشان دادند ( .)22اگرچه ،دلیل اختالف بین
مطالعات مشخص نیست ،اما ممکن است ،نوع پروتکل ،شدت و
مدت تمرین ،جنس ،ویژگی آزمودنیها) جوان ،مسن ،غیرفعال،
دارای اضافه وزن و غیره (و روش اندازهگیری از دالیل اختالف
بین مطالعات باشد .در متغیر بیان ژن فولیستاتین ،گروه دیابتی
 ،HIITنسبت به دیگر گروهها افزایش چند برابری را نشان داد
( .)%22۵این افزایش حتی نسبت به گروههای  )%۸81( HIITو
کنترل  )%282( HIITنیز بیشتر بود .این نتیجه حاکی از این است،
عوامل رشدی به دنبال تمرین در دیابتیها افزایش بیشتری نسبت
به افراد سالم دارد .در همین راستا Motevalli ،و همکاران ،در
بررسی تغییرات مقادیر سرمی پس از کاهش وزن حاد کشتیگیران،
افزایش معنیدار فولیستاتین را نشان دادند ( .)2۵در ارتباط با افراد
دیابتی نیز Jonathan ،و همکاران ،پس از شش جلسه تمرین HIIT
در  2هفته ،افزایش معنیدار ظرفیت میتوکندری عضالنی را در
بیماران دیابتی گزارش کردند ( .)2۰عالوه بر این ،برخی پژوهشها
نتایج متضادی با نتایج پژوهش حاضر داشتند Biglari .و همکاران،
در پژوهش مذکور ،تغییرات معنیداری در بیان ژن فولیستاتین
مشاهده نکردند ،که دلیل عدم معنیداری آن را ترشح فولیستاتین از
تمام بافتهای بدن بیان کردهاند ( .)1همچنین Delfan ،و همکاران،
به دنبال  2هفته تمرین  HIITدر رتهای نر دیابتی ،تغییرات
معنیداری در بیان ژن  SERCA2aو فسفوالمبان (پروتئینهای
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تنظیمگر کلسیم و رشد عضالنی) مشاهده نکردند ( .)21دلیل این
ناهمسویی میتواند مربوط به مدت زمان کم تمرین ( 2هفته) باشد.
اکثر مطالعات پیشین یکی از عوامل رشدی و یا ضدرشدی را به
عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفتهاند .بااینحال ،آنچه که،
نشاندهنده سالمتی افراد و کارآیی است ،نسبت عوامل تنظیمگر
مثبت بر منفی است ( .)28در پژوهش حاضر نیز ،نسبت بیان ژن
فولیستاتین به مایوستاتین اندازهگیری شد .بررسی این دو عامل از
اهمیت فراوانی دارد زیرا مایوستاتین درون سلولی عضالت،
عملکردی دوگانه دارد .از طرفی ،موجب افزایش میزان  Fox1به
عنوان یکی از مسیرهای مهم سلولی ،مسئول افزایش پروتئولیز و
درنهایت ،آپوپتوز شده و از سویی دیگر ،موجب کاهش میزان
 mTORبه عنوان مهمترین تنظیمکننده ی درونسلولی سنتز
پروتئین میباشد .عالوه بر این ،فولیستاتین به عنوان یکی از
بازدارندههای مهم بیان مایوستاتین ،تحت تأثیر مکانیسم مولکولی و
سلولی بسیار پیچیده ،از بیان مایوستاتین جلوگیری میکند و به
عنوان یک مهارکننده رقابتی مایوستاتین شناخته میشود (.)21
گروه دیابتی  HIITبیشترین درصد تغییرات نسبت فولیستاتین به
مایوستاتین را درمقابل دیگر گروهها نشان داد ( .)%۸8۶این در
حالی است ،که گروههای  ،HIITکنترل  HIITو کنترل دیابت به
ترتیب درصد تغییرات  %22۶ ،%۸21و  -%۸2را داشتند .البته این
نتایج با نتایج پژوهش  Bagheriو همکاران ،همسو نبود .آنها
اثرات  8هفته تمرین ترکیبی (استقامتی–مقاومتی) ،را در زنان
سالمند بررسی کردند ،که در پایان پژوهش ،کاهش مایوستاتین،
عدم تغییر معنیدار فولیستاتین و نسبت فولیستاتین به مایوستاتین را
گزارش کردند ( .)۸۶آنها عدم معنیداری نسبت فولیستاتین به
مایوستاتین را شدت تمرین کم و اندازهگیری عوامل مذکور در
سرم دانستند .مباحث فوق به تصریح عنوان کرد ،گروه دیابتی
 HIITعالوه بر افزایش فولیستاتین ،کاهش مایوستاتین و افزایش
نسبت ای دو ،در برخی متغیرها از گروه  HIITهم درصد تغییرات
بیشتری داشت .اما ،تفاوت آشکار و مورد بحث بین گروه دیابتی و
دیابتی  HIITاست ،که در جدول  2نمایش داده شده است .مقایسه
مایوستاتین بین دو گروه کنترل دیابت و دیابتی  HIITنشان از
اختالف معنیدار ( )P=۶/۶۸1بین این دو گروه به ترتیب  ۵/82در
مقابل  ۸/۸2نشان داد .اما ،فولیستاتین عالوه بر افزایش بیشتر در
گروه دیابتی  )2۶/۵2( HIITدر مقابل گروه کنترل دیابت (،)1/۵۰
عدم معنیداری را نشان داد ( .)P=۶/۶۰۰از دالیل ،عدم معنیداری
میتوان به مدت زمان کم تمرین ( 8هفته) و پروتکل تمرین اشاره
کرد .البته مقایسه متغیر کارآیی بین دو گروه مذکور (نسبت
فولیستاتین به مایوستاتین) ،در این پژوهش نشان از معنیداری
( )P=۶/۶۶۶داشت (گروه کنترل دیابت  2/22در مقابل دیابتی
.)۸/81 HIIT
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نتيجه گيری

 به نظر میرسد بیماران دیابتی با به کارگیری تمرین،بنابراین
 هفته میتوانند به موجب کاهش8  در مدت زمان حداقلHIIT
 افزایش فولیستاتین و همچنین نسبت فولیستاتین،میزان مایوستاتین
. سطح سالمتی و عضالنی خود را ارتقا دهند،به مایوستاتین
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