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Abstract
Background: According to previous research’s, the function of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) impairs
in diabetes. Therefore, the present study conducted aimed to investigate the effects of eight weeks high intensity
interval training (HIIT) on the levels of eNOS gene expression in left ventricle tissue of type 2 diabetic rats.
Methods: in experimental research, the 14 male Wistar rats with eight weeks old and the average weight of
160±10 g feeding of high fat and sweet diets (30% fat and 25% fructose) for seven months. The rats after confirming
the type 2 diabetes, randomly assigned into two groups of six rats consist of control and HIIT groups. The rats in the
HIIT group trained for eight weeks and five sessions per week. The 24 hours after last training sessions, blood
samples collected and the left ventricle removed and the levels of eNOS gene expression measured by Real Time
PCR assay in heart tissue.
Results: There was a significant increase in eNOS gene expression in HIIT group compared to the control group
(p=0.011). Moreover, the levels of glucose, insulin and insulin resistance (HOMA-IR) was significantly lower in the
HIIT group compared to the control group (p<0.05).
Conclusion: It seems that HIIT play an important role in improving heart tissue endothelial function and improve
the insulin sensitivity in diabetic rats by high fat and sweet diets.
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چکیده

زمینه :بر اساس مطالعات صورت گرفته ،عملکرد نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی ( )eNOSدر دیابت مختل میشود .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف
بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید ( )HIITبر میزان بیان ژن  eNOSدر بافت بطن چپ موشهای دیابتی نوع 2انجام شد.
روشکار :در یک مطالعه تجربی 41 ،سر موش نر نژاد ویستار هشت هفتهای با میانگین وزن  461±41گرم به مدت هفت ماه با رژیم غذایی پرچرب و
شیرین ( 01درصد چربی حیوانی 22 ،درصد فروکتوز) تغذیه شدند .موشها پس از تایید دیابت نوع ،2به صورت تصادفی در دو گروه ششتایی شامل گروه
کنترل و  HIITتقسیمبندی شدند .موشها در گروه  HIITبه مدت هشت هفته و پنج جلسه در هفته تمرین کردند 21 .ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی،
نمونههای خونی جمعآوری و بافت بطن چپ جداسازی شد و بیان ژن  eNOSبه روش  Real Time PCRدر بافت قلب سنجیده شد .تجزیه و تحلیل
دادهها با آزمون  tمستقل انجام و معناداری نیز  p≥1/12در نظر گرفته شد.
یافتهها :نتایج ،افزایش معنادار بیان ژن  eNOSدر گروه  HIITدر مقایسه با گروه کنترل را نشان داد ( .)p=1/144مقادیر گلوکز ،انسولین و مقاومت به
انسولین ( )HOMA-IRنیز در گروه  HIITبه صورت معناداری کمتر از گروه کنترل بود (.)p>1/12
نتیجهگیری :به نظر میرسد که  HIITنقش موثری در بهبود عملکرد اندوتلیالی بافت قلب و همچنین بهبود حساسیت انسولین در رموشهای دیابتی شده
با رژیم غذایی پرچرب و شیرین دارد.
کلید واژهها :تمرین تناوبی شدید ( ،)HIITآنژیوژنز ،مقاومت به انسولین
نحوه استناد به این مقاله :نورایی ف ،پیری م ،،آذربایجانی م ع ،دلفان م .تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی ( )eNOSدر بطن چپ
موشهای دیابتی نوع .2مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز4111 .؛411-411:)4(10

حق تالیف برای مولف محفوظ است.
این مقاله با دسترسی آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت مجوز کرییتو کامنز ( )http://creativecommons.org/licenses/by/4.0منتشر گردیده 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

دیابت به عنوان یکی از مشکالت اصلی سالمتی ،بیش از 111
میلیون نفر را در سراسر جهان متاثر کرده است و بیشتر آنها را افراد
مبتال به دیابت نوع 2تشکیل میدهند ( .)4دیابت روی عملکرد
قلب اثر منفی دارد و با افزایش خطر بیماریهای قلبیعروقی
مختلف در این افراد همراه است ( .)2بیماریهای قلبیعروقی دلیل
عمده مرگ و میر افراد مبتال به دیابت نوع 2هستند که این افزایش
خطر بیماریهای قلبیعروقی در افراد دیابتی ارتباط نزدیکی با
افزایش مقاومت به انسولین و یا هیپرگلیسمی دارد (.)4،2
سازوکارهای مختلفی مانند نقص عملکرد نیتریک اکساید سنتاز
( )Nitric Oxide Synthase, NOSدر بروز بیماریهای
قلبیعروقی نقش دارند( .)1نیتریک اکساید ()Nitric Oxide, NO
که توسط  NOSاز الآرژنین تولید میشود ،یکی از مهمترین تنظیم
کنندههای عملکرد قلب است ( .)2در بافت قلب ،انواع مختلف
 NOSبویژه  NOSاندوتلیالی ( )eNOSو القایی (( )iNOSدر
میوسیتهای قلبی و اندوتلیوم عروقی) وجود دارند( .)2در شرایط
فیزیولوژیک NO ،تولید شده توسط  eNOSریلکسیشن دیاستولیک
را افزایش میدهد و با کاهش مصرف اکسیژن در میوسیتهای
قلبی همراه است ( .)6بعضی محققان نیز عنوان کردهاند که افزایش
تولید  NOناشی از  eNOSبرای اثرات ضدآپوپتوزی برخی
ترکیبات مانند اریتروپویتین در بافت قلب ضروری است ( .)1طبق
مطالعات صورت گرفته عملکرد  eNOSدر وضعیت دیابت مختل
میشود ( .)8جالب اینکه ،خود  NOنیز در پاتوژنز مقاومت به
انسولین و دیابت نقش دارد و فعالیت  eNOSو تولید  NOدر
بیماران دیابتی نوع  2به صورت مزمن مختل میشود ( .)9عالوه بر
این ،کاهش فعالیت  eNOSدر اندوتلیوم آئورت و بافت قلب
موشهای درمان شده با فروکتوز نیز مشاهده شده است ( .)41این
یافتهها بیانگر آن است که وضعیتهای پاتولوژیک مرتبط با
مقاومت انسولین از جمله دیابت ،تاحدودی ناشی از نقص مسیر
 NOاست .در رابطه با سازوکارهای کاهش تولید  NOناشی از
 eNOSدر وضعیت دیابت ،لیپوپروتئین کم چگال گلیکوزیله و
اکسید شده از جمله تنظیم کنندههای اصلی کاهش  eNOSهستند.
همچنین تولید گونههای واکنشی اکسیژن ( Reactive Oxygen
 )Species, ROSبه صورت معناداری تولید  NOاز  eNOSو
عملکردهای فیزیولوژیک پایین دست آن را مهار میکند ( .)8در
مقابل ،تمرین ورزشی نقش مهمی در بهبود عملکرد قلب در
نمونههای انسان و حیوان مبتال به دیابت نوع  2دارد که اثرات
مثبت آن از طریق سازوکارهای مختلفی اعمال میشود ( .)4در این
بین ،برخی محققان اثرات محافظت قلبی تمرینات ورزشی را
تغییرات در مسیر  eNOSمیدانند ( .)1اما برخالف این یافتهها،
برخی محققان نیز گزارش کردهاند که تمرینات ورزشی با شدت
باال به مدت هشت هفته نمیتواند به بازیابی اختالل در عملکرد

اندوتلیال وابسته به مسیر  NOدر موشهای دیابتی منجر شود (.)2
در همین رابطه ،نوائو و همکاران ( )44نیز دریافتند که در بافت
قلب موشهای مبتال به کاردیومیوپاتی دیابت ،بیان  eNOSدر بافت
قلب به صورت معناداری در مقایسه با موشهای سالم کاهش
مییابد و تمرینات ورزشی شدید (با شدت  81درصد ظرفیت
عملکردی روی نوارگردان) به مدت چهار هفته تاثیری بر بیان
 eNOSدر بافت قلب ندارد .بنابراین هنوز اجماع نظر کاملی از تاثیر
تمرین ورزشی بر عملکرد اندوتلیال و تغییرات  eNOSاز جمله در
بافت قلب وجود ندارد که نیازمند انجام مطالعات بیشتر در این
زمینه است .در بین انواع مختلف تمرینات ورزشی ،تمرین تناوبی
شدید ( )High-intensity Interval Training, HIITدر مدیریت
دیابت نوع  2بسیار اهمیت دارد .این مدل تمرینی که به شکل
تناوب های با شدت باال و پایین اجرا می شود ،نقش موثری در
بهبود کنترل قند خون و همچنین بهبود عملکرد سلولهای بتا دارد
( HIIT .)42یک روش تمرینی موثر در بازتوانی قلبی است که
تاثیرات مثبت آن در وضعیت سالمتی و بیماری تایید شده است.
در این مدل تمرینی( )40و در مقایسه با تمرینات تداومیHIIT ،
اثر بیشتری بر بهبود پارامترهای مرتبط با سالمت قلبی دارد (.)41
برخی محققان نیز تاثیرات مثبت  HIITدر کاردیومیوپاتی دیابتی را
با پیشگیری از تغییر شکل بطن چپ به دنبال رژیم غذایی پرچرب
نشان دادهاند ( .)42باوجود اثرات محافظت قلبی  HIITو نقش آن
در مدیریت دیابت ،اطالعات در مورد سازوکارهای سلولی آن
ناقص و گاهی ضد و نقیض است و مطالعات بیشتری در مورد
چگونگی تاثیر  HIITنیاز است و در این راستا در مطالعه حاضر
تاثیر هشت هفته  HIITبر میزان بیان ژن  eNOSدر بافت قلب
موشهای دیابتی شده توسط رژیم غذایی پرچرب و شیرین مطالعه
شده است.

روش کار
نگهداری و تغذیه رتها
مطالعه حاضر با کد IR.SBMU.RETECH.REC.1395.883
در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تایید شده
است .پژوهش حاضر از نوع تجربی و آزمایشگاهی بود و روی 41
سر موش نر نژاد ویستار ( 1-6هفته ،میانگین وزن  461±41گرم)
تهیه شده از موسسه تحقیقاتی رازی انجام شد .نگهداری حیوانات
در طول دوره پژوهش بر اساس شرایط استاندارد آزمایشگاهی
(دمای  20-22درجه سانتیگراد ،رطوبت  11-21درصد ،چرخه
روشنایی-تاریکی  )42:42انجام شد و همه موشها آزادانه به غذا
و آب دسترسی داشتند .در کلیه مراحل پژوهش ،محققان اصول
اخالقی کار با حیوانات را رعایت کردند.
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دیابتی کردن رتها
باتوجه به اینکه در اکثر پژوهشها از  STZبرای القا دیابت
استفاده میشود که همراه مقاومت به انسولین نیست ،در پژوهش
حاضر برای القای دیابت به همراه مقاومت به انسولین از غذای
پرچرب و شیرین استفاده شد .همه موشها به مدت هفت ماه با
غذای پرچرب و حاوی فروکتوز (در انستیتو رازی ،برای ساخت
 411کیلوگرم پلت پرچرب 12 ،کیلوگرم پودر پلت استاندارد01 ،
کیلوگرم چربی حیوانی حاصل از آب کردن دنبه گوسفند و 22
کیلوگرم فروکتوز اضافه شد و سپس به شکل پلت استاندارد قالب
زده شد) تغذیه شدند .برای تایید القا دیابت نوع ،2میزان قند خون
ناشتا با گلوکومتر ( mini ARKRAY-14ساخت ژاپن) و با
نمونهگیری خون از دم موشها اندازهگیری شد و سطوح گلوکز
بیشتر از  211میلیگرم در دسیلیتر ،مشخصه القای دیابت نوع 2
بود(( .)2در این مرحله از چهار موش به شکل تصادفی ،جهت
اندازه گیری میزان انسولین پالسما خونگیری شد و از پژوهش کنار
گذاشته شدند) ،موش های دیابتی هیچگونه درمان با انسولین در
طول دوره پژوهش نداشتند.
برنامه تمرین تناوبی شدید ()HIIT
پس از تایید القا دیابت ،موشها به شکل تصادفی به دو گروه
هفت تایی شامل گروههای کنترل و  HIITتقسیم شدند .در این
مرحله ،موشها به مدت یک هفته و هر روز  0تا  41دقیقه با
سرعت  6تا  41متر بر دقیقه با نوارگردان ویژه جوندگان آشنا
شدند .سپس با آزمون فزاینده لیندرو و همکاران سرعت بیشینه در
زمان رسیدن به حداکثر اکسیژن مصرفی محاسبه و جهت تعیین
شدت تمرین استفاده شد ( .)46بعد از یک هفته آشناسازی،
پروتکل  HIITبه مدت هشت هفته و پنج جلسه در هفته اجرا شد.
پروتکل  HIITشامل تناوبهای شدید دو دقیقهای با شدت 81
درصد سرعت بیشینه در هفته اول و  91درصد سرعت بیشینه از
هفته دوم تا پایان هفته هشتم بود و به دنبال هر تناوب شدید ،یک
تناوب دو دقیقهای با شدت  01درصد سرعت بیشینه اجرا میشد.
تعداد تناوبهای شدید در هر جلسه  4-1تناوب بود .پروتکل
 HIITهشت هفتهای در جدول شماره  4نشان داده شده است .قبل
و بعد از هر جلسه  ،HIITبه ترتیب پنج دقیقه گرم کردن و سرد
کردن با شدت  01درصد سرعت بیشینه اجرا شد .سرعت بیشینه
موشها هر دو هفته یکبار اندازهگیری و شدت تمرین جدید بر
اساس آن تعیین میشد .طی این مدت ،موشها در گروه کنترل نیز
پنج بار در هفته و هر جلسه به مدت  2تا  41دقیقه روی نوارگردان
خاموش قرار داده میشدند تا هر دو گروه از نظر استرس محیطی
شرایط یکسانی داشته باشند .طی دوره هشت هفتهای تمرین
 ،HIITموشها همچنان با رژیم غذایی پرچرب و حاوی فروکتوز
تغذیه شدند.
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جدول :1برنامه تمرینی موش های گروه HIIT
هفته

سرعت (متر بر دقیقه)

هفته 4
هفته  2و 0
هفته 1-8

 81درصد سرعت بیشینه
 91درصد سرعت بیشینه
 91درصد سرعت بیشینه

جلسه در
هفته

تعداد تناوبهای شدید دو دقیقهای

2
0
1

2
2
2

نمونهگیری و جداسازی بافت قلب
 21ساعت بعد از آخرین جلسه  ،HIITموشها با تزریق
درون صفاقی کتامین ( 91میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن
بدن) و زایالزین ( 41میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن)
بیهوش شدند و به صورت مستقیم از بطن چپ قلب موشها
خون نمونهگیری شد .برای جداسازی پالسما ،نمونههای خونی به
مدت  41دقیقه و با  0111دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند .همچنین
بافت بطن چپ بالفاصله پس از شست و شو در سرم
فیزیولوژیک ،در ازت مایع منجمد و برای تجزیه و تحلیل بعدی
نگهداری شد.
بررسی بیان ژن eNOS

برای اندازهگیری بیان ژن  eNOSدر بافت قلب از روش
 qRT-PCRاستفاده شد .برنامه  RT-PCRبا دستگاه رتروژن
(کوربت  ،آلمان) انجام شد .ابتدا  RNAتام توسط کیت
( miRNeasy Mini Kit 50کیاژن  ،آلمان) و بر اساس دستورالعمل
کیت استخراج شد .قبل از تولید  cDNAبرای اطمینان از عدم
وجود  DNAدر نمونه استخراج شدهDNAs treatment ،
(ترموساینتیفیک ،آلمان) انجام شد .سپس  cDNAبا کیت
( Transcriptor first strand cDNA synthesis kitروشه ،آلمان) و
طبق دستورالعمل کیت تولید شد .ابتدا  cDNAتولید شده برای ژن
 eNOSبا  11میکرولیتر  RNase & DNase -free waterرقیق شد.
سپس  4/2میکرولیتر از هریک از رقتها به همراه  1/2میکرولیتر
مسترمیکس (آمپلیکون  ،دانمارک) و  4میکرولیتر از پرایمر فوروارد
و  4میکرولیتر از پرایمر بکوارد در  1میکرولیتر آب فاقد نوکلئاز
برای رسیدن به حجم نهایی  42میکرولیتر به خوبی حل و مخلوط
شد .تمام واکنشها به صورت دوتایی (دابلیکیت) انجام شد.
درنهایت میکروتیوپها در محل مخصوص خود در دستگاه قرار
داده شد و واکنشهای تکثیر طی  11سیکل بر اساس دستورالعمل
سازنده کیت به صورت  92o Cبه مدت  42ثانیه و  61o Cبه مدت
 61ثانیه انجام شد .دما و زمان دناتوراسیون اولیه به ترتیب  95o Cو
 41دقیقه بود .در نهایت منحنی استاندارد و تکثیر پرایمرها با نرم
افزار موجود در سیستم آنالیز و رسم شد .برای اطمینان از
اختصاصی بودن محصول واکنش منحنی دمای ذوب ( Melting
 )Curveنیز رسم شد .واکنش تکثیر هر یک از ژنها نیز طبق روش
باال انجام شد ،با این تفاوت که واکنش تکثیر فقط برای یک رقت
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اندازهگیری سطوح گلوکز و انسولین پالسمایی
گلوکز پالسما به روش گلوکز اکسیداز (کیت پارس آزمون ،ایران)
و غلظت پالسمایی انسولین به روش االیزا (کریستال کم  ،آمریکا)
با ضریب تغییر  1/12و حساسیت یک میلیگرم بر دسیلیتر
اندازگیری شد .شاخص مقاومت به انسولین به روش HOMA-IR
طبق فرمول زیر محاسبه شد(:)2
انسولین ناشتا) میکروگرم/میکرولیتر) × گلوکز [ =HOMA-IR
ناشتا) میلی مول/لیتر (] 2222/
تجزیه و تحلیل یافتهها
جهت تعیین چگونگی توزیع دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک
استفاده شد .تغییرات بین گروه کنترل و  HIITبا آزمون  tمستقل
بررسی شد .تمام تجزیه و تحلیلهای آماری با نرم افزار SPPS
نسخه  21در سطح معناداری  p≥1/12انجام شد.

یافتهها

وزن بدن موشها در ابتدا و انتهای برنامه تمرین هشت
هفتهای ،سطوح پالسمایی انسولین ،سطوح پالسمایی گلوکز و
همچنین میزان مقاومت به انسولین ( )HOMA-IRموشها در دو
گروه کنترل و  HIITدر جدول شماره  2ارایه شده است .آزمون t
زوجی نشان داد که سطوح پالسمایی گلوکز و انسولین در گروه
 HIITبه صورت معناداری کمتر از گروه کنترل است (.)p>1/114
عالوه بر این ،کاهش معنادار میزان مقاومت به انسولین (HOMA-
 )IRدر گروه  HIITدر مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد
(.)p>1/114
جدول :1وزن بدن موشها ،سطوح گلوکز و انسولین و همچنین مقاومت به انسولین در
گروه کنترل و HIIT
گروه

وزن بدن هفته
( 4گرم)

وزن بدن هفته
( 8گرم)

کنترل

022/2±01/12

024/6±08/12

HIIT

022/4±49/18

011/1±21/91

 #نشانه تفاوت معنادار با گروه کنترل

انسولین
(میلیگرم/
دسیلیتر)
±1/28
8/262
±1/44
1/668 #

گلوکز
(میلیگرم/
دسیلیتر)
012/2±22/21
400/4±02/64
#

مقاومت به
انسولین
(HOMA-
)IR
6/12 ±1/49
±1/42
4/20#

#

HIIT

بیان ژن نیتریک اکساید
سنتاز اندوتلیالی (بیان
نسبی)

از نمونه (رقت بهینه) الگو انجام شد .جهت بررسی تغییرات بیان
ژنها نیز واکنش  qRT-PCRبه همان ترتیب یادشده انجام شد.
برای کنترل داخلی از ژن  GAPDHاستفاده و جهت کنترل کیفی
محصول واکنش  GAPDHمربوط به نمونه روی ژل  %2منتقل و
از نظر وجود و یا عدم وجود محصول بررسی شد.

4
3
2
1
0
کنترل

نمودار :1بیان ژن  eNOSدر گروه کنترل و  ⁕ .HIITنشانه افزایش معنادار نسبت به
گروه کنترل

بررسی تغییرات در بیان ژن  eNOSدر بافت قلب موشها نشان
داد که میزان بیان  eNOSدر گروه  HIITبه صورت معناداری
بیشتر از گروه کنترل است ( .)p=1/144بیان ژن  eNOSدر دو
گروه کنترل و  HIITدر نمودار شماره  4نشان داده شده است.
عالوه بر این ،نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که
همبستگی منفی معناداری بین بیان ژن  eNOSدر بافت قلب و
میزان مقاومت به انسولین وجود دارد (.)p=1/142 ،r=-1/219

بحث

مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی
شدید ( )HIITبر بیان ژن  eNOSدر بافت قلب موشهای دیابتی
نوع  2صورت گرفت .نتایج مطالعه نشان داد که هشت هفته HIIT
در موشهای دیابتی نوع  2با کاهش معنادار سطوح پالسمایی
گلوکز و مقاومت به انسولین در گروه تمرین کرده در مقایسه با
گروه کنترل همراه است و همزمان افزایش معنادار بیان  eNOSدر
بافت قلب گروه  HIITنسبت به گروه کنترل مشاهده شد .در
مطالعه چنگجی و همکاران ( )41در تایید مطالعه ما مشاهده شد
که شش هفته تمرین ورزشی با شدتهای مختلف (کم ،متوسط،
شدید) با افزایش معنادار سطوح سرمی  eNOSهمراه است که در
این پژوهش افزایش شدت تمرین با افزایش بیشتر سطوح eNOS
همراه بود و محققان عنوان کردند که سازگاریهای ناشی از تمرین
هوازی به شدت فعالیت بستگی دارد .اگرچه در این پژوهش
باتوجه به اندازهگیری سطوح سرمی  eNOSنمیتوان با قاطعیت در
مورد منشا این افزایش اظهار نظر کرد ،اما یافتههای حاضر بیانگر آن
است که افزایش بیان  eNOSدر بافت قلب میتواند یکی از
مسیرهای احتمالی باشد .با وجود این یافتههای مشابه ،نوع برنامه
تمرین ورزشی ،شدت و همچنین روش القا دیابت نوع 2در مطالعه
چنگجی و همکاران ( )48متفاوت از پژوهش حاضر بود که بر
تاثیر انواع مختلف تمرینات ورزشی بر  eNOSتاکید دارد .برخی
محققان نیز بیان کردهاند که تمرین ورزشی ( 42هفته ،پنج جلسه
در هفته ،روی نوارگردان) موجب افزایش بیان  eNOSدر بطن
چپ موشهای با فشارخون باال میشود که افزایش بیان  eNOSبا
کاهش فشار خون سیستولی و دیاستولی همراه بود .بر این اساس،
احتماال افزایش بیان  eNOSمیتواند در تعدیل وضعیتهای

تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی ( )eNOSدر بطن چپ موشهای دیابتی نوع2

پاتولوژیک قلبیعروقی نیز موثر باشد .در مطالعه حاضر از ترکیب
فروکتوز و چربی برای القا دیابت نوع  2استفاده شد .طبق مطالعات
قبلی مصرف فروکتوز با افزایش فشار خون ،مقاومت به انسولین و
تنظیم کاهشی بیان  eNOSهمراه است و در مقابل بیان باالی
 eNOSبه صورت معناداری فشارخون باال و مقاومت به انسولین
ناشی از فروکتوز را کاهش میدهد ( .)49در مطالعه حاضر نیز
تنظیم افزایشی بیان  eNOSدر بافت قلب با کاهش سطوح انسولین
و گلوکز و مقاومت به انسولین همراه بود .در مجموع ،طبق یافتهها
مقاومت به انسولین و دیابت تا حدودی با اختالل در عملکرد
اندوتلیال و بالقوه توسط تغییر بیان  eNOSو تولید  NOمشخص
میشوند .باوجود این ،اتفاق نظر کاملی در مورد تغییرات بیان
 eNOSدر دیابت وجود ندارد .جسمین و همکاران ( )21دریافتند
که بیان  eNOSدر قلب موشهای دیابتی شده با  STZدو هفته بعد
از القا دیابت به صورت معناداری افزایش مییابد که بیانگر نقش
مخرب  eNOSدر بافت قلب است .برخی محققان کاهش بیان
 eNOSدر بافت قلب را سه هفته بعد از القا دیابت با  STZنشان
دادند ( )24و برخی دیگر نیز عدم تغییر مسیر  NOرا بعد از القا
دیابت گزارش کردهاند ( .)22این یافتههای متناقض را میتوان به
نژادهای مختلف حیوانات بررسی شده ،طول متفاوت دوره اعمال
مداخله و همچنین تفاوت در روش دیابتی کردن نسبت داد.
متاسفانه در پژوهش حاضر بیان  eNOSدر نمونههای سالم بررسی
نشد و نمیتوان در رابطه با تغییرات  eNOSدر موشهای دیابتی
در مقایسه با موشهای سالم بحث کرد ،اما باتوجه به تنظیم
افزایشی بیان  eNOSبعد از تمرینات  HIITکه با کاهش مقاومت
به انسولین نیز همراه بود ،میتوان بیان کرد که تنظیم افزایشی بیان
 eNOSدر بافت قلب بخشی از مسیر تاثیر مثبت تمرینات ورزشی
از جمله  HIITدر نمونههای دیابتی است که بر اساس شواهد
موجود این افزایش بیان  eNOSدر بافت قلب به دنبال تمرینات
ورزشی میتواند با افزایش برداشت و بهبود متابولیسم گلوکز در
قلب همراه باشد ( .)20متاسفانه در مطالعه حاضر سطوح
سیستمیک گلوکز و انسولین بررسی شد و تغییرات آنها در بافت
قلب مطالعه نشد .از یافتههای دیگر پژوهش حاضر این بود که
افزایش بیان  eNOSدر گروه  HIITبا کاهش مقاومت به انسولین
همراه است و همبستگی منفی معناداری بین بیان  eNOSو مقاومت
به انسولین مشاهده شد .همسو با این یافتهها ،گزارش شده است
که سرکوب ژن  eNOSدر موشها با مقاومت به انسولین در کبد و
سایر بافتهای محیطی همراه است ( .)21برخی مطالعات نیز
اثرات مثبت تمرین ورزشی ( 41هفته شنا ،پنج جلسه در هفته) در
افزایش حساسیت انسولین بافت قلب را افزایش بیان  eNOSدر
بافت قلب دانسته و بیان کردند که احتماال بهبود ناشی از فعالیت
ورزشی در فعالسازی مسیر  PI3K/Aktو همچنین افزایش eNOS
و به دنبال آن تولید  NOمیتواند دلیل بهبود حساسیت انسولین
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ناشی از تمرین شنا باشد ( .)20در تایید این گفتهها ،بیان شده است
که  NOبرداشت گلوکز توسط بافتهای مختلف مانند میوکارد
( )22و عضله اسکلتی ( )26را تحت تاثیر قرار میدهد .گریجالوا و
همکاران ( )21نیز گزارش کردند که نه هفته تمرین استقامتی در
موشهای دیابتی حداقل تا حدودی اختالل در عملکرد eNOS
میوکاردی ناشی از دیابت را با دایمریزه شدن برطرف میکند و
افزایش بیان  eNOSدر میوکارد با کاهش سطوح گلوکز و مقاومت
به انسولین همراه بود .در مطالعه دیگری محققان بهبود متابولیسم
گلوکز به دنبال شش هفته تمرین شنا در نمونههای حیوانی (موش)
را افزایش بیوژنز میتوکندری وابسته به  eNOSدر بافت قلب
دانستند و این تغییرات با بهبود انتقال گلوکز در بافت قلب همراه
بود ( .)20اما برخالف نتایج مطالعه حاضر ،نوائو و همکاران ()44
تغییر معناداری را در بیان  eNOSبعد از چهار هفته تمرین ورزشی
با شدت باال در بافت قلب موشهای مبتال به کاردیومیوپاتی دیابت
نشان ندادند ،اما کاهش معنادار سطوح گلوکز را در گروه تمرین
کرده در مقایسه با گروه کنترل گزارش کردند .یافتههای نوائو و
همکاران ( )44نشان میدهد که اثرات هیپوگلیسمیک تمرینات
ورزشی در موشهای دیابتی میتواند مستقل از تغییرات بیان
 eNOSدر بافت قلب نیز رخ دهد .البته عواملی مانند دوره کوتاه
تمرین ورزشی در پژوهش باال (چهار هفته در مقابل هشت هفته)،
روش متفاوت القا دیابت (تزریق  STZدر مقایسه با رژیم غذایی
چرب و شیرین) و همچنین وضعیت پاتولوژیک متفاوت
(کاردیومیوپاتی دیابت در مقابل دیابتی) موشها در دو گروه را
دالیل احتمالی تناقض یافتههای نوائو و همکاران ( )2141با نتایج
مطالعه حاضر بیان کرد .شاید یکی از سازوکارهای عمده افزایش
بیان  eNOSبه دنبال تمرینات تناوبی شدید ( )HIITدر مطالعه
حاضر تنش برشی باشد .در این راستا ،چندین مطالعه نشان دادهاند
که تنش برشی منجر به تحریک افزایش بیان  eNOSمیشود (.)28
در تایید این فرضیه عنوان شده است که  HIITدر مقایسه با تمرین
ورزشی تداومی با شدت متوسط ( )MICTدر بهبود عملکرد
عروقی موثرتر است که احتماال به دلیل توانایی  HIITدر تحریک
جریان خون بیشتر از طریق رگهای تامین کننده اکسیژن برای
عضالت در حال فعالیت است که فراهمی زیستی  NOناشی از
تنش برشی را افزایش میدهد ( .)29تیجسن و همکاران ( )01نیز
در تایید این فرضیه بیان کردند که با افزایش شدت فعالیت
ورزشی ،جریان خون و تنش برشی نیز افزایش مییابد .البته باتوجه
به اینکه در مطالعه حاضر سایر سازوکارها و مسیرهای پیامرسانی
موثر بر تولید و بیان  eNOSبررسی نشد ،برای مشخص شدن تاثیر
 HIITبر مسیر  NOو عوامل موثر بر آن در بافت قلب ،مطالعات
بیشتری نیاز است.
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منافع متقابل

.مولفین هیچ منافع متقابلی از انتشار مقاله حاضر ندارند

منابع مالی

تمام هزینه های انجام پژوهش حاضر توسط محققین تامین
.شده است

مشارکت مولفان

نورایی ف طراحی تحقیق و انجام پروتکل تمرینات ورزشی و
 دلفان م،  پیری م طراحی تحقیق و ویرایش مقاله،تدوین مقاله
، انجام آنالیزهای بیوشیمیایی، ویرایش مقاله،طراحی تحقیق
.آذربایجانی م تحلیل های آماری و بررسی متون را عهده داشتند
همچنین تمامی نویسندگان نسخه نهایی مقاله ارسالی به مجله را
.مطالعه و تایید کردند

نتیجهگیری

نتایج حاضر نشان داد که کاهش سطوح انسولین و گلوکز در
 در بافت قلب همراهeNOS  با افزایش بیان2 موشهای دیابتی نوع
 در وضعیت دیابتHIIT  بنابراین بخشی از اثرات مثبت.است
 درeNOS ناشی از بهبود عملکرد اندوتلیالی و افزایش بیان
بافتهای مختلف مانند بافت قلب است که ممکن است با بهبود
عملکرد قلب و همچنین مقابله با اثرات پاتولوژیک دیابت بر قلب
.نیز همراه باشد

قدردانی

پژوهش حاضر بر اساس بخشی از یافتههای پایاننامه دکتری
 از همکاران گرامی.رشته فیزیولوژی ورزشی نوشته شده است
بخش آزمایشگاه گروه آناتومی و آزمایشگاه سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی ایران که شرایط انجام پژوهش حاضر را
 پروتکل این مطالعه در کمیته.فراهم کردند تشکر و قدرانی میکنیم
اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی استان تهران به شماره
. تایید شده استIR.SBMU.RETECH.REC.1395.883 مرجع
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