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مواد و روشها
 40سر رت نر ویستار ،به طور تصادفی به گروههای کنترل -سالم ( ،)CNدیابت (،)DM
دیابت-رزوراترول ( ،)RDMدیابت-تمرین هوازی ( ،)TDMدیابت-تمرین هوازی-رزوراترول
( )TRDMتقسیم شدند .گروههای تمرینی به مدت  8هفته برنامه تمرینی دویدن را روی
تردمیل انجام دادند .به گروههای  RDMو  20( TRDMمیلیگرم/کیلوگرم) رزوراترول تزریق
شد 48 .ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی ،رتها کشتار شدند ،بافت قلب برداشته و
بالفاصله در محلول نیتروژن فریز و در دمای  -80برای اندازهگیری شاخصها نگهداری شد.
برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس در سطح معنیداری  p≤0/05استفاده شد.

یافتهها
نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده کاهش بیان  )p=0/0001( FOXO3aو
( )p=0/0001کاردیومیوسیتها در گروههای  TDMنسبت به گروه  DMبود .بیان
 )p=0/045( FOXO3aو  )p=0/037( MuRF1در گروه  RDMنسبت به گروه  DMکاهش
معنیداری داشت .همچنین بیان  )p=0/026( FOXO3aو )p=0/007( MuRF1
کاردیومیوسیتها در گروههای  TRDMنسبت به گروه  DMنیز کاهش معنیداری داشت.
MuRF1

نتیجهگیری
یافته های ما نشان داد تمرین هوازی با و بدون رزوراترول احتماال باعث مهار شاخصهای
آتروفی کاردیومیوسیتهای رتهای دیابتی میشود.

کلیدواژهها
تمرین ،گیاه دارویی ،MuRF1 ،FOXO3a ،رتهای دیابتی
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آتروفی کاردیومیوسیتهای رتهای دیابتی

اثر تمرین و رزوراترول بر آتروفی کاردیومیوسیتها

اسماعیلی و همکاران

خطر ابتال به عوارض قلبی-عروقی در بیماران دیابتی 50-80

در صورتی که فعال شود از سیتوزول هسته جابدهجا شدده و

درصددد میباشددد .یکددی از ایددن عددوارض قلبددی-عروقددی،

سبب فعال کردن دو پروتئین تخریب کننده بافدت عضدالنی

کاردیومیوپاتی دیابتی1میباشدد ( DCM .)1عارضدهی جددی

یعنددی 4MAFbxو 5MuRF1میگددردد و در نتیجدده تخریددب

است که علت آن هنوز مشخص نیست ( .)2احتمداال یکدی از

آغاز میگردد ( .)6مطالعات نشان داده کده فعالیدت ورزشدی

عوامل بروز  ،DCMآپوپتوز ناشی از هیپرگلیسدیمی میباشدد

منیم باعث جلوگیری از تخریب عضدالنی شدده و همدراه بدا

( .)3هیپرگلیسیمی طوالنی مدت یکی از علل اصلی تشدکیل

رژیم غذایی به عنوان راهکار مناسدب بدرای مددیریت دیابدت

گونددههای فعددال اکسددیژن ( ،)ROSاخددتالل در متابولیسددم

توصیه شده است .فعالیتهدای ورزشدی در بیمداران دیدابتی

چربیها ،مقاومت به انسدولین و اخدتالل در تنیدیم کلسدیم

دارای اثرات مفید قلبی-عروقی بده طدور مسدتقیم از طریدق

سیتوپالسمی بوده که منجر به مرگ سلول شدده در نتیجده

بهبود در وضعیت سلولهای میوکارد و همچنین به طور غیر

نارساییهای قلبدی ایجداد میشدود ( .)4از بدین رفدتن تدوده

مسددتقیم از طریددق کدداهش در هیپرگلیسددیمی دارد (.)10

عضالنی (آتروفی) یکی از عواقب معمول دیابدت میباشدد .در

مطالعات نشان دادند که فعالیتهای ورزشی در آزمودنیهای

این شرایط تجزیه پروتئین افزایش و سنتز آن کاهش مییابد

دیابتی دارای اثر مفیدی بدر  DCMناشدی از هیپرگلیسدیمی

( .)5از آنجا که انواع مختلد آتروفدی از نیدر سدازگاریهای

طوالنی مدت دارد ( .)11به نیر فعالیتهدای ورزشدی باعدث

رونویسددی اشددترا های زیددادی دارنددد ،بدده نیددر میرسددد

افزایش  PGC1αدر عضالت میشود ( .)12پدروتئین تجزیده

محر های شروع کننده آتروفی از مکانیزمهای سدیگنالین

کننده بافت عضالنی  ،FOXOبا کوفاکتور حیداتی در بیدوژنز

معمولی عمل کرده و بر عوامل رونویسی مشترکی اثر دارندد.

میتوکندری یعنی  PGC1αاثر متقابلی دارد و سدطو بداالی

میزان پایین انسدولین و احتمداال  ،IGF-1همدراه بدا افدزایش

 PGC1αمیتواند سدبب مهدار ایدن فداکتور تخریدب کنندده

میزان گلوکوکورتیکوئیدها ،از دست دادن پروتئین عضالنی را

پروتئین عضالنی شود ( .)7از طرف

دیگدر مسدیر PI3K/Akt

در آزمودنیهای دیابتی تحریک میکند ( .)6مشدخص شدده

نیز میتواندد سدبب مهدار  FOXOو در نتیجده جلدوگیری از

2

آتروفددی شددود ( .)13همچنددین مطالعددات نشددان داده کدده

فاکتور آغازکننده تخریب پروتئین در فرایند آتروفی میباشد

رزوراترول ( )RSVکه در پوست انگدور و شدراق قرمدز یافدت

( .)7پددروتئین  FOXOزیددر مجموعددهای از خددانواده بددزرگ

میشددود ،اثددرات محددافیتی بددر التهدداق ( ،)14پی دری (،)15

فاکتورهای نسخه برداری شده است .این خانواده بده وسدیله

سرطان ( ،)16بیماریهای قلبی عروقی ( ROS ،)17و دیابت

دومینهای متصل به  DNAشناسایی میشوند ( .)8مطالعات

( )18دارد .مکانیسمهای سدلولی اثدرات محدافیتی  RSVدر

نشان داده است که  FOXO3در کنتدرل تنیدیم مسدیرهای

دیابت شامل فعدال سدازی سوپراکسدید دیسدموتاز ،نیتریدک

است که پدروتئین تجزیده کنندده عضدالت بده ندام ،FOXO

6

درگیر در فرایند آتروفی یعنی  UPPو اتوفاژی-3لیزوزم نقدش
)Diabetic Cardiomyopathy (DCM
Forkhead box O
Autophagy

1
2
3

Muscle Atrophy F-box
Muscle RING-Finger Protein 1
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma Coactivator
1-alpha
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مقدمه

دارد ( FOXO3a .)9واسطه اصلی در فرایند آتروژندز اسدت و

اثر تمرین و رزوراترول بر آتروفی کاردیومیوسیت ها

اسماعیلی و همکاران

ضد التهابی و اتوفداژی میباشدد ( .)20 ,19مطالعدات نشدان

 55 ±درصد و چرخه تداریکی بده روشدنایی  12 :12سداعته

داده که  RSVبا مسیر سیگنال  PI3K/Aktهمراه است (,21

نگهداری شدند .در تمام مدت آق و غذا (به صورت پلدت) بده

 )22و موجددب فعددال کددردن گیرنددده انسددولین و مس دیرهای

اندازه کافی و آزادانه دریافت کردند .موازین اخالقدی کدار بدا

 FoxO3aمیشدود ( .)18بدا توجده بده ایدن کده

حیوانات مطابق کمیته اخالقدی دانشدگاه آزاد اسدالمی واحدد

مطالعات نشان داده  RSVدارای اثراتی شبیه تمدرین بدوده و

ساری رعایت و تایید شد .پس از انتقال رتها به آزمایشدگاه،

سددازگاریهای مشددابهای در عضددالت اسددکلتی و قلبددی دارد،

القدای دیابدت و آشدنایی بدا فعالیدت ورزشدی روی تردمیدل

درمان با آن میتواندد بده انددازه تمدرین ورزشدی در درمدان

مخصوص جوندگان ،به طور تصادفی بده پدنج گدروه تقسدیم

نارسددایی قلبددی مفیددد باشددد ( .)23از طددرف دیگددر محقددق

شدند .گروههای مورد مطالعه در این پژوهش شامل :کنترل-

نتوانست پژوهشی را که به بررسی همزمدان تمدرین هدوازی

سددالم ( ،)CNدیابددت ( ،)DMدیابددت-رزوراتددرول (،)RDM

همراه با مکمل رزوراترول بر آتروفی قلب نموندههای دیدابتی

دیابددت-تمددرین هددوازی ( ،)TDMدیابددت-تمددرین هددوازی-

انجام شده را پیدا کند .فرض محقق ایدن اسدت کده تمدرین

رزوراترول ( )TRDMبودند .رتهای گروه تمرین ،یک برنامه

هوازی همراه با مکمل روزراترول اثر بهتدری نسدبت بده هدر

هشت هفتهای ( 5روز هفته) تمرین هوازی را اجرا کردند ،در

کدام به تنهایی بر شداخصهای آتروفدی کاردیومیوسدیتهدا

حالی که دیگر رتها در هدی برنامده تمریندی شدرکت داده

داشته باشد .بندابراین هددف از پدژوهش حاضدر بررسدی اثدر

نشدند.

سیگنالین

محافیتی تمرین هوازی همراه با مکمل رزوراتدرول بدر بیدان
برخدی شدداخصهای آتروفددی کاردیومیوسددیتهددای رتهددای

روش القای دیابت
در این مطالعه رتهدا بدا اسدتفاده از داروی استرپتوزتوسدین

دیابتی میباشد.

2

دیابتی شدند .القدای دیابدت بدا تزریدق تدک دوز 50 mg/kg

مواد و روشها

استرپتوزوتوسین بصورت داخل صفاقی صورت گرفدت .بدرای

نمونه ها

تشخیص دیابتی بودن رتها 5 ،روز پس از تزریدق بدا ایجداد

روش پژوهش از نوع تجربی با طر پس آزمون میباشدد .در

جراحت کوچک توسط النست در دم حیوان یک قطره خدون

تعیین حجم نمونه ،با توجده بده فرمدول حجدم نمونده بدرای

بر روی نوار گلوکومتری قدرار داده شدد و مقددار قندد خدون

نمرههای پیوسته ،درصورتی که تفاوتهای مورد انتیار برابدر

اندازهگیری شد که قند خون  250میلیگرم بدر دسدی لیتدر،

با  1/5باشد ،با توان آزمون  80درصدد در سدطح معندیداری

حاکی از دیابتی شدن آنها بوده است.

 ،α=0/05تعداد آزمودنیهای هر گروه برابدر هشدت میباشدد
( .)24در این پژوهش تعداد  40سر رت نر هشت هفتدهای از
نژاد ویستار به عنوان نمونه انتخاق و به مرکز پژوهش منتقل

برنامه تمرینی
قبل از شروع تمرین اصلی و به منیدور آشدنایی بدا چگدونگی
فعالیت توسط تردمیدل ،رتهدای گروههدای تمدرین و گدروه

Peroxisome Proliferator-Activated Receptor α

7
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اکسید سنتاز ،سیتوئین ،پروتئین کیناز  ،PPARα1، Cاثدرات

شدند .حیوانات در دمای  22±2درجه سانتیگراد ،رطوبت 5

اثر تمرین و رزوراترول بر آتروفی کاردیومیوسیتها

اسماعیلی و همکاران

دقیقه با سرعت  8-10متر بر دقیقه بدا شدیب صدفر فعالیدت

پس از جداسازی و شست و شو با سالین فدورا در تیوقهدای

داشتند .برنامه تمرین اصلی به مدت هشت هفته بدود بددین

حاوی  RNA laterجهدت جلدوگیری از تخریدب  RNAقدرار

صورت انجام شد که در هفته آغازین با سدرعت  15متدر بدر

داده شده و به نیتروژن مایع منتقل و سدپس در یخچدال در

دقیقه ،زمان  5دقیقه شروع و هر هفته به سدرعت 1-2 ،متدر

دمای  -80درجه سانتیگراد تا زمدان انددازهگیری نگهدداری

بر دقیقه و به زمان نیز  1-2دقیقه افزوده شد بده طدوریکده

شددد .ژنهددای  MuRF1و  FOXO3aبدده روش Real time-

در هفته چهارم سرعت به  20متر بر دقیقده و زمدان بده 60

 PCRاندازهگیری شد.

دقیقه رسید .شدت و زمان تمرین تا هفتده آخدر ثابدت ماندد
(.)25

تجزیه و تحلیل آماری
پس از تأیید توزیع نرمال دادهها با استفاده از آزمون شداپیرو

نحوه تهیه و مصرف رزوراترول

ویلک ،برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون آندالیز واریدانس

میزان یک گرم پودر رزوراترول (شدرکت نوترابیدو آمریکدا ،بدا

یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شدد .تمدام دادههدا

درجه فارماکولوژی و خلدوص  99/87درصدد) بدا غلیدت 10

بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائده شدد .محاسدبات بدا

ساخته شد .برای هر بار

استفاده از نرمافزار آماری  spssنسخۀ  16انجام شد و سدطح

میلیگرم/میلیلیتر به عنوان استو

تجویز رزوراترول 100 ،میکرولیتر اتانول  7درصد یا

DMSO

 10درصد در آق به ازای هر رت تهیه و رزوراتدرول را در آن
معلق نموده و تجویز شد .برای کاهش درصد خطا برای کلیه
آزمودنیها محلول به صورت یک جا تهیه شد و در گروههای
دیابت-رزوراترول ( )RDو دیابت-تمدرین هدوازی-رزوراتدرول
( )RTDبا دوز  20میلیگرم بده ازا هدر کیلدوگرم وزن بددن
(راس ساعت  9صبح) به صدورت درون صدفاقی بده مددت 8
هفته تزریق شد (.)26

معنیداری آزمونها  p≤0/05در نیر گرفته شد.
یافتهها
تجزیه و تحلیدل دادههدا نشدان داد کده تفداوت معندیدار در
میددزان تغییددرات بیددان  FOXO3aکاردیومیوس ددیتها بددین
گروههای مختلد

وجدود داشدت (( )p=0/0001جددول .)1

نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد بین گروههدای کنتدرل-
سالم با دیابت ( )p=0/0001و رزوراترول-دیابت ()p=0/020
تفاوت معنیداری وجود دارد .همچنین بین گدروه دیابدت بدا

روش نمونهگیری از بافت قلب و اندازهگیری متغیرها

رزوراترول-دیابت ( ،)p=0/045تمرین-دیابت ( )p=0/0001و

پس از اعمال متغیر مستقل ،تمام نمونه ها بدا شدرایط کدامال
مشابه و در شرایط پایه ( 48سداعت پدس از آخدرین جلسده
تمرینی و  12تا  14ساعت ناشتایی) با تزریق داخدل صدفاقی
ترکیبی از کتامین 60(1میلیگدرم /کیلدوگرم) و زایالزیدن5(2
Ketamine
Xylazine

1

تمدددرین-رزوراتدددرول-دیابدددت ( )p=0/0001و بدددین گدددروه
رزوراترول-دیابت بدا تمدرین-رزوراتدرول-دیابدت ()p=0/026
اختالف معنیداری مشاهده شد (شکل .)1
از دیگدر نتددایج پددژوهش حاضددر تفدداوت معنددیدار در میددزان
تغییرات بیدان  MuRF1کاردیومیوسدیتها بدین گدروههدای

2
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مکمل-تمرین در یک هفته طی پنج جلسده ،بده مددت پدنج

میلیگرم /کیلوگرم) بیهوش شدند .بافت مورد نیر بالفاصدله

اسماعیلی و همکاران

مختل

اثر تمرین و رزوراترول بر آتروفی کاردیومیوسیت ها

بود (( )p=0/0001جدول  .)1نتایج آزمدون تعقیبدی

رزوراترول-دیابت ( ،)p=0/037تمرین دیابت ( )p=0/0001و

نشان داد بین گروههای کنترل-سالم با دیابتی ()p=0/0001

تمرین-رزوراتدرول-دیابدت ( )p=0/007اخدتالف معندیداری

تفاوت معنیداری وجود دارد .همچنین بین گدروه دیابدت بدا

مشاهده شد (شکل .)2

متغیرهای تحقیق در گروههای مختلف مطالعه
df

نسبت F

Sig

متغیر
بین گروهها

4

9/262

0/000

درون گروه

39

بین گروهها

4

درون گروه

39

FOXO3a

14/262

0/000

MuRF1

شکل  -1تغییرات بیان  FOXO3aکاردیومیوسیتها در گروههای مختل
 aتفاوت با گروه کنترل-سالم b ،تفاوت با گروه دیابت c ،تفاوت با گروه رزوراترول -دیابت
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جدول  -1نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به

اثر تمرین و رزوراترول بر آتروفی کاردیومیوسیتها

اسماعیلی و همکاران

 aتفاوت با گروه کنترل-سالم b ،تفاوت با گروه دیابت

بحث

دیابت ،روزهداری و نارساییهای کلیوی مشاهده شدده اسدت

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دیابت ناشی از  STZباعث

( MuRF1 .)31 ,30در تجزیه چندین پروتئینهدای کلیددی

افددددددزایش معنددددددیدار بیددددددان  FOXO3aو MuRF1

سددارکومر از قبیددل تیتددین ،MHC ،نبددولین،TnT ،NRAP ،

کاردیومیوسیتها شد .پناهی و همکاران نیز نشان دادند کده

 ، MLC-2مایوتیلین و  T-capنقش دارد ( .)33 ,32بده نیدر

این روش دیابتی کردن باعث افزایش بیان  ،MuRF1یکدی از

میرسد آتروفی ناشی از دیابت به شکل بالقوه به وسیله مهار

لیگازهای موثر در مسیر آتروفدی عضدله در رتهدای دیدابتی

مسیر سیگنالین

 PI3K/AKTو فعال شدن محور مقابل آن

میشود ( .)27اخدتالل در متابولیسدم قلبدی از عوامدل مهدم

یعنی  FoxO/MAFbx/MuRF1رخ میدهد (.)34

تاثیر گذار بدر پاسد هدایپرتروفی اسدت و در واقدع اخدتالل
متابولیک ،عامل اصلی اختالالت ساختاری و عملکرد عضالت
قلب است ( .)28فعال شددن  FOXO3aسدبب فعدال کدردن
پروتئین های تخریب کننده عضالت مثل  MuRF1میشدود
( .)6در مطالعددهای نشددان داده شددده کدده تنیددیم افزایشددی
 FOXO1و  MuRF1در کار دیومیوسیتها منجر بده کداهش
هددایپرتروفی میشددود ( .)29همچنددین افددزایش رونویسددی
 MuRF1در مدلهای مختل آتروفدی از قبیدل بیتحرکدی،

از دیگددر نتددایج پددژوهش حاضددر کدداهش بیددان  FOXO3aو
 MuRF1کاردیومیوسددیتها در گروههددای تمددرین-دیابددت
نسبت به گروه دیابدت بدود .در ایدن راسدتا برخدی مطالعدات
کاهش بیان ژن و پروتئین  MuRF1را بده دنبدال تمدرین در
انسانها و حیوانها گزارش کردهاند ( .)36 ,35مهار مسدددیر
 FOXO3aیک هدف بالقوه برای محافیت از عضدله در برابدر
آتروفی است ( .)37مطالعات محدودی به بررسی اثدر تمدرین
هددوازی بددر سددالمت عضددالت قلبددی بددویژه تجزیدده پددروتئین
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شکل  -2تغییرات بیان  MuRF1کاردیومیوسیتها در گروههای مختل

اثر تمرین و رزوراترول بر آتروفی کاردیومیوسیت ها

اسماعیلی و همکاران

دادند که فعالیت ورزشدی بدا شددت متوسدط باعدث کداهش

رزوراترول باعث تنییم کاهشی  TNF-αو آتروفدی از طریدق

آتروفی ناشی از دیابت در موشهدای  db / dbمیشدود (.)38

تنییم افزایشی  mTOR ،p70S6K ،AKTو  4E-BP1شده و

MuRF1

اثر محافیتی بر آتروفی ناشی از دگزامتدازون بدا مهدار بیدان

میشود ( .)39در مطالعهای روی مدل رتهای دیابتی نشدان

 atrogin1و  MuRF1از مسیر SIRT1و  PGC-1αدارد (,45

داده شد که هشت هفته تمرین اسدتقامتی بیدان  MuRF1را

 .)46در مدل رتهای دیابتی القا شده بدا استرپتوزوتوسدین،

کاهش داد .پژوهشگدران در ایدن مطالعده بیدان کردندد کده

تجویز رزوراترول باعث افزایش حساسیت به انسولین ،افزایش

کاهش بیان  MuRF1در رتهای دیابتی مدرتبط بدا کداهش

فعالیت پدروتئین کینداز  )AMPK( AMPو فعالیدت

استرس اکسیداتیو ناشدی از تمدرین ورزشدی میباشدد (.)40

شده ،همچنین بیان سایتوکاینهای التهابی ( IL-1و  )IL-6و

بی دان ب دیش از حددد  MuRF1در کاردیومیوس دیتها مددانع از

 NF-Κbرا کاهش میدهدد ( .)47عدالوه بدر ایدن ،درمدان بدا

هایپرتروفی در محیط آزمایشگاهی میشود ( )41در حالیکه

رزوراتددرول در بیمدداران 1COPDسددطح  TNF-αرا کدداهش

در رتهای که  MuRF1کمتری دارند ،در پاس به اضافه بار،

میدهد و بیان  SIRT1را افزایش داده که در نهایت

افزایش هایپرتروفی قلب به وجود میآید ( .)42عالوه بر این،

را فعددال میکنددد و تحلیددل عضددله را کنتددرل میکنددد (.)48

 MuRF1برای برگشت هدایپرتروفی قلبدی مدورد نیداز اسدت

مطالعات فارماکولوژی نشان داد که دوزهای باالی رزوراترول

(.)43

( 100میلیگددرم  /کیلددوگرم در روز تددا  700میلیگددرم در

همچنین تمرین هوازی باعث تنییم کاهشی بیدان

نتددایج پددژوهش حاضددر نشددان داد کدده بیددان  FOXO3aو
 MuRF1در گروه رزوراترول -دیابت نسبت بده گدروه دیابدت
کدداهش معنددیداری داشددت .همچنددین بیددان FOXO3a

و MuRF1کاردیومیوسیتها در گروههای ترکیبی نسدبت بده
گددروه دیددابتی نیددز کدداهش معنددیداری داشددت .عملکددرد

SIRT1

AMPK

کیلوگرم) در رتها اثرات نامطلوبی را نشدان نمیدهدد (.)49
به طور کلی استفاده از رزوراترول باعث کاهش از دست دادن
تددددوده عضددددالنی از طریددددق  AMPK ،AKTو  SIRT1در
نموندههای دیددابتی COPD/و آتروفدی ناشددی از دگزامتددازون
میشود (.)50

بیولوژیکی فالونوئیدها به عنوان ضدد التهداق ،ضدد دیابدت و

از محدودیتهای پژوهش حاضر عدم استفاده از تکنیکهدای

ضددد چدداقی گددزارش شددده اسددت ( .)44لیددو و همکدداران در

دیگر مثل اکوکاردیوگرافی برای بررسی تغییرات بافدت قلدب

پژوهشی نشان دادندد کده الیگوندول (فالونوئیدد) بدا تنیدیم

به دلیل نداشتن امکاندات و همچندین هزیندهها میباشدد .از

کاهشی بیان  MuRF1و  Atrogin-1باعدث کداهش از دسدت

آنجایکه بیماری دیابت به صورت دراز مدت ثاثیرات خود را

دادن عضالت شده و تشدکیل توبولهدای عضدالنی را بهبدود

به جای میگذارد ،شاید طول دوره پژوهش در تحقیق حاضر

میبخشد ( .)37رزوراترول اثرات محافیتی بر تحلیل عضالت

از محدودیتهای مهم دیگر برای بررسدی دقیدق اثدرات ایدن

در شرایط کاتابولیک از جمله سکته قلبی و عوارض ناشدی از

بیماری بر مسیر هایپرتروفی قلب باشد .بنابراین توصیه مدی-

آن دارد ( .)46 ,45عددالوه بددر ایددن نشددان داده شددده کدده
رزوراترول اثدرات خدود را بدا مهدار بیدان

 NF-Κbو MuRF1
Chronic obstructive pulmonary disease
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عضالنی در مدلهای دیابتی پرداختهاند .لیو و همکاران نشان

انجددام میدهددد ( .)47همچنددین مطالعددات نشددان داده کدده

اثر تمرین و رزوراترول بر آتروفی کاردیومیوسیتها
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اسماعیلی و همکاران

.مهار کند

شود در پروتکلهای بعددی از دورههدای طدوالنیتر اسدتفاده

تشکر و قدردانی

.شود

این تحقیق در قالب رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسالمی

نتیجهگیری

 نویسندگان، بدین وسیله.واحد آیت اهلل آملی انجام شد

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دیابت باعدث افدزایش بیدان

تشکر و قدردانی خود را از این واحد دانشگاهی اعالم

برخدی شدداخصهای آتروفددی کاردیومیوسددیتهددای رتهددای

.میدارند

دیابتی میشود و تمرین هوازی با و بددون رزوراتدرول باعدث

تعارض منافع

 بندابراین اسدتفاده از.کاهش بیان این شداخصها مدی شدود

در این پژوهش هی گونه تضاد منافعی برای نویسندگان

تمددرین هددوازی و مصددرف رزوراتددرول در نمونددههای دیددابتی

.وجود ندارد

میتواند تا حدودی اثدرات آتروفدی قلبدی ناشدی از دیابدت را
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ABSTRACT
Introduction
The aim of the present study was to examine the effect of aerobic training
along with resveratrol on cardiac expression of FOXO3a and MuRF1 in
diabetic male rats.
Materials and Methods
Forty Wistar male rats were randomly classified into Control-Normal (CN),
Diabetes Mellitus (DM), Resveratrol-Diabetes Mellitus (RDM), TrainingDiabetes Mellitus (TDM) and Training-Resveratrol-Diabetes Mellitus (TRDM)
groups. Training groups have performed a running program on a motor-driven
treadmill for eight weeks. Resveratrol (20 mg/kg) was injected into the RDM
and TRDM groups. Forty-eight hours after the last training session, rats were
sacrificed; hearts were excised and immediately frozen in liquid nitrogen and
stored at -80 °C for measuring the indexes. Statistical analysis was performed
using a one-way analysis of variance, and significance was accepted at p ≤
0.05.
Results
The results of this study showed a reduction in the expression of FOXO3a
(p=0.0001) and MuRF1 (p=0.0001) cardiomyocytes in the TDM group
compared to the DM group. The expression of FOXO3a (p=0.045) and MuRF1
(p=0.037) in the RDM group was significantly decreased in comparison to the
DM group. Also, the expression of FOXO3a (p=0.026) and MuRF1 (p=0.007)
cardiomyocytes in the TRDM groups also had a significant decrease compared
to the DM group.
Conclusion
Our findings show that an aerobic training with and without resveratrol maybe
inhibits atrophic biomarkers of cardiomyocytes in diabetic male rats.
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