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مقدمه
هدف از انجام مطالعه حاضر ،تعیین اثر هشت هفته تمرین هوازی و ازن درمانی بر بیان ژن
 mTOR ،Beclin-1و  AMPKبافت غضروف آسیب دیده در موشهای صحرایی مبتال به
استئوآرتریت ( )OAزانو بود.

مواد و روشها

در این مطالعه تجربی 40 ،سر موش صحرایی نر ویستار  220±10گرمی به طور تصادفی به
پنج گروه سالم ) ،(CNاستئوآرتریت (+OA ،)OAازن درمانی+OA ،تمرین هوازی و +OAازن
درمانی+تمرین هوازی تقسیم شدند .استئوآرتریت به روش جراحی انجام شد .تمرین ورزشی
شامل دویدن روی نوارگردان به مدت هشت هفته ،پنج جلسه در هفته ،هر جلسه 45-35
دقیقه و با سرعت  18متر در دقیقه بود .موشهای گروه ازن درمانی ،ازن ( )O3با غلظت 20
پیکوگرم بر لیتر ،یک بار در هفته و در مدت سه هفته دریافت نمودند 48 .ساعت پس از
آخرین جلسه تمرین و در وضعیت  12ساعت ناشتایی نمونههای غضروف زانو جدا شد و
سطوح  mRNAفاکتورهای  AMP،Beclin-1و  mTORبه روش  PCR-RTاندازهگیری شد.

یافتهها
در بافت غضروفی ،سطوح  Beclin-1در گروه  OAکاهش ،ولیکن  AMPKو  mTORافزایش
یافت .ازن درمانی ،تمرین هوازی و ترکیب ازن درمانی+تمرین هوازی موجب معکوس شدن
روند تغییرات شد ( .)P=0.009اما بین این گروهها تفاوت معناداری وجود نداشت
(.)P≥0.05

نتیجهگیری
بر اساس نتایج ،ازن درمانی ،تمرین ورزشی و ترکیبی سطوح  mRNAفاکتورهای
غضروف مفصلی را افزایش میدهند .اما  ،تمرین ورزشی با شدت متوسط با تعدیل سطوح
 mTORممکن است نقش بیشتری در کنترل اتوفاژی کندروسیت غضروف مفصلی در
موشهای صحرایی مدل  OAداشته باشد.
Beclin-1

کلیدواژهها
تمرین هوازی ،ازن درمانی،

استئوآرتریت AMPK،Beclin-1 ،و mTOR
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 mTORبافت غضروف در موشهای صحرایی مبتال به استئوآرتریت زانو

مقایسه اثر تمرین هوازی و ازندرمانی بر بیان ژن

نصرتپور و همکاران

 AMPK ،Beclin-1و  mTORبافت غضروف

استئوآرتریت ( ، )OA1یک بیماری مزمن دژنراتیو 2غضرروف

را کرراهش دهررد ( .)5اتوفرراژی یررک فراینررد مهررم در حف ر

مفصلی و شایعترین نوع آرتریت است که افررادی زیرادی در

همئوستاز و عملکرد سلول اسرت کره برخری از انردامکهای

سراسر جهان مبتال بره ایرن بیمراری هسرتند .شریوع آن در

سلولی تغییر میکنند یا عملکرد خرود را از دسرت میدهنرد

( .)1بنرابراینOA ،

( .)6مسیر اتوفاژی ،یک مسیر دقیق و تنظیم شده است کره

حدود نیمی از افراد باالی  65سال اسرت

یک بار سنگین برای سیسرتمهای بهداشرت ملری محسرو

شامل تاریب لیزوزومی ارگانهای سیتوپالسرمی یرا اجرزای

مرریگررردد .تحقیقررات نشرران میدهررد دنرردین عامررل در

سیتوزولی است .ایرن مسریر را میتروان برا اشرکال ماتلر

شررکلگیری  OAنقررش دارنررد .عوامررل بیوشرریمیایی یررا

استرس سلولی از جمله محرومیت از مواد مغ،ی یرا فراکتور

سیسررتمیک ماننررد ژنتیررک ،پیررری ،مصرررف غرر،ا ،مصرررف

رشد ،کمبود اکسیژن ،گونههای اکسیژن فعال ،آسیب ،DNA

اسررتروژن ،تررراکم اسررتاوان و سررندرم متابولیررک و عوامررل

پروتئینهای ساختاری ،اندامکهای آسیب دیرده یرا عوامرل

بیومکانیکی مانند ضرع عضرالنی ،سرفتی مفصرل و آسریب

بیماریزای درون سلول تحریک کرد .هر دو مسیر وابسته به

مفصلی از این دسته هسرتند ( .)2واکرنش کندروسریتهای

محرک (عمومیتر) و مسیر سیگنالین

مسرتقل از محررک،

غضروفی زانو تحت شرایط استرس محیطی ،مدتی است کره

بررای همراهنگی مراحررل ماتلر اتوفرراژی فعرال میشرروند.

کانون توجه مطالعات پاتولوژیک در OAشرده اسرت .در ایرن

بنابراین ،اتوفاژی یک فرایند بیولوژیکی سلولی است که یرک

راسررتا ،نقررش تررداخالت اتوفرراژی و عملکرررد میتوکنرردری

جزء اصلی پاسخ به استرس محسو میشود (.)7

کندروسیتها در پاتولوژی  OAاجتنا ناپ،یر است ،درا کره

برهم خوردن تعادل در اتوفراژی و تغییرر در کندروسریتها،

کندروسرریتهای غضرررف مفصررلی میتواننررد مولکولهررای

فعال شدن و تفرق پ،یری آنهرا ،تحرت شررایط کاتابولیرک

ماتریکس خارج سرلولی شرامل کرالژن و پروتئوگلیکانهرا را

خارج سلولی یا تغییرات خودباودی کندروسیتها ،وضرعیت

تولیررد کننررد کرره اجررزای اصررلی حفر  ،سرراختار و عملکرررد

همئوستاتیک بافت غضرفی را متاثر میسازد ( .)8بررسیهای

غضروف مفصلی به شمار میآیند ( .)3در شرایط پاتولوژیرک

دقیررقتر کرره برره مسرریرهای سرریگنالی درگیررر در اتوفرراژی

مانند  ،OAبی نظمی بر تعادل شرایط آنابولیک و کاتابولیرک

کندروسیتها اشاره دارند ،باوبی نشان دادند  Beclin-1یکی

در کندروسرریتهای غضرررفی حرراکم میشررود و درنتیجرره،

از اجزای مهم در شکلگیری اتوفراگوزوم در فراینرد اتوفراژی

تغییررررات دژنراتیرررو در مررراتریکس غضرررروف و بافتهرررای

است ( )9که میتواند تحت تاثیر یرا تنظریم پرروتئین کینراز

دیگرمفصلی مانند استاوان زیر کندیلی و سینوویال مشاهده

فعال شونده )AMPK(AMP -و راپامایسین هدف پستانداران

میشود ( .)4از سروی دیگرر ،در کندروسریتهای غضرروفی،

( )mTORقرار گیرد ( .)10در حقیقت ،اتوفاژی یک سرازوکار

بینظمی گونههای فعال اکسیژنی ( 3)ROSتولید شده توسط

همئوستاتیک و محافظتی در بافرت غضرروف و یرک فرآینرد

میتوکندریهای ناکارآمرد قرادر بره مداخلره در سریگنالین

حیرراتی برررای تکامررل و بلرروی کندروسرریتها میباشررد (.)9

سلولی و کاتابولیسم ماتریکس بوده و احتمرال دارد بازگشرت

مطالعات گرزارش دادنرد مسریر اتوفراژی توسرط مسریرهای
متعدد سیگنالین

Osteoarthritis
Degenerative
Reactive Oxygen Species

1
2

کنترل میشود کره همراسرتا برا

mTOR

و  AMPKدر پستانداران اسرت .در ایرن زمینره ،آغازگرهرای

3
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مقدمه

میتوکندریهای آسیب دیده ناشی از اتوفاژی کندروسریتها

مقایسه اثر تمرین هوازی و ازندرمانی بر بیان ژن

نصرتپور و همکاران

 AMPK ،Beclin-1و  mTORبافت غضروف

ماننرد  FIP200 ،ATG13و ATG101هسرتند ( .)9تغییررات

هررروازی ،ازندرمرررانی و ترکیرررب ازندرمرررانی و ورزش برررر

اتوفاژی که هنگام پیری و آسیب غضروف گزارش شده است،

فاکتورهرررای درگیرررر در مسررریر سررریگنالین

اتوفررراژی

شامل کاهش تعداد و حجم اتوفاگوزومها و از سوی دیگرر برا

کندروسیتهای زانو برود .بره همرین سربب بیران در سرط

کاهش بیان پروتئینهای اتوفراژی  Beclin1 ،ULK1و

 mRNAفاکتورهررای  AMPK ، Beclin-1و mTORبافررت

LC3

 6و بیان بیش از حد  mTORمرتبط میباشد (.)11

غضروفی زانو در موشهای صحرایی مورد مطالعه قرار گرفت.

ازندرمانی ( )12و استفاده از تمرینرات بردنی و ورزش ()13

مواد و روشها

بعنوان راهکارهای موثر غیر جراحی در درمان ،کراهش درد و

پژوهش حاضر از نوع تجربری اسرت کره در سرال  1397در

یا بهبود نسبی افراد مبتال به  OAمورد تاکیرد و توجره قررار

دانشگاه آزاد واحد ساری با رعایت اصرول اخالقری حراکم در

گرفته اسرت .ازن یرک گراز بسریار محلرول و دارای قابلیرت

پژوهش انجام شد 40 .سر موش صرحرایی نرر ویسرتار 110

اکسیداسیون است و تماس آن با مایعات بیولوژیک میتوانرد

روزه و با محدوده وزنی تا  220±10گرم مورد مطالعره قررار

سبب ساخته شدن محصوالت ناشی از اکسیداسیون لیپیدها

گرفتنررد .در طررول دوره پررژوهش حیوانررات از آ و پلیررت

شود ( .)14هردند مطالعات در دسرترس ،بسریار محدودنرد،

شرکت خوراک دام پارس تهران برخوردار بودند .دمرای اتراق

ژائو و همکاران 1بتازگی نشان دادند که ازن مورد استفاده در

حیوانات  20تا  23درجه سانتی گراد و درخره شربانهروزی

 mTORو AMPK

 12ساعت تاریکی و  12ساعت روشنایی برقررار برود .اصرول

و

نگهداری این حیوانات براساس قوانین بین المللی حمایرت از

همکاران )2018( 2نیز اثر دهار هفته تمرین دویدن  18متر

حیوانات آزمایشگاهی تنظریم و بره تصرویب کمیتره اخرالق

بر دقیقه بصورت  5بار در هفته ،بر اتوفاژی کندروسیتها در

دانشگاه ( )Ethical code: NO.19.33.2018رسید .حیوانرات

موشهای صحرایی مدل  OAبررسری شرد و نترایج نشران از

بصورت تصادفی به پنج گروه ( 8سر موش در هر گروه شامل

بهبود وضرعیت اتوفراژی و کراهش بیران  Beclin-1در نقرا

+OA ،OA ،CNازندرمررررانی+OA ،تمرررررین هرررروازی و

ماتل ر غضررروفی داشررت ( .)11در مجمرروع ،بررا توجرره برره

+OAازندرمررانی+تمرین هرروازی) تقسرریم شرردند .در تعیررین

محدودیت مطالعات و منابع در دسترس ،پرسشهای زیرادی

حجم نمونه ،با توجه به فرمول حجم نمونره بررای نمرههرای

در سرراز و کرار اصررلی اثررر ازندرمررانی و تمرینررات برردنی بررر

پیوسررته ،درصررورتی کرره تفاوتهررای مررورد انتظرار برابررر بررا

فاکتورهای  mTOR ، Beclin-1و  AMPKدر کندروسریتها

1/5باشد ،با تروان آزمرون  80درصرد در سرط معنری داری

وجود دارد که بیش از پیش محتاج مطالعات دقیقتری است.

 ،α=0/05تعداد آزمودنیهای هر گروه برابرر هشرت میباشرد

از اینرو ،با فرض این که هم تمرینرات بردنی یرا ورزش ،هرم

( .)16قبل از شروع تمرین اصلی ،جهت آشرنایی برا تمررین،

ازندرمانی و احتماال ترکیب این دو فاکتور ،سرودمندیهایی

گروههای تمرینی به مدت یک هفتره ( 6جلسره تمررین) بره

در بهبود وضعیت بیمراران و درجرات  OAایجراد مینمایرد،

مدت  10دقیقه روی نوارگردان با سرعت  10متر برر دقیقره

 ،OAمیتواند در مسیر اتوفاژی وابسته به

در کندروسرریتها دخالررت نمایررد ( .)15در مطالعرره ژن ر

دویدند.
Zhao
Zhang

1
2
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اتوفاژی کندروسیتها ،مجموعهای از کیناز )ULK( Unc-51

مطالعه حاضر بدنبال بررسی دقیرقتر و مقایسره اثرر تمررین

مقایسه اثر تمرین هوازی و ازندرمانی بر بیان ژن

نصرتپور و همکاران

 AMPK ،Beclin-1و  mTORبافت غضروف

موشها ،سرررالمت کامرررل ،قررار گرفترررن برررازه وزنررری

 25-29دقیقه دویدن روی تردمیل بدون شیب و برا سررعت

 10±220بررود .معیارهررای خرررروج از مطالعررره شرررامل

 15متر در دقیقه برای هفته اول بود که با رعایت اصل اضافه

آسیب ،بیمرراری ،و عرردم تناسررب وزنرری بررود.

بار به صورت پیشرونده در هفتههای بعدی به مردت تمررین

القررای اسررتئوآرتریت بررا روش جراح ری برگرفترره از مطالعرره

 34-44دقیقرره و شرردت  16-18متررر در دقیقرره در هفترره

المپروپولو-آدامیدو 1و همکارانش ( )2014انجام شد ،کره در

هشتم رسید (.)11

ابتدا موشها به وسیله کتامین ( )mg/kg 40و زایالسرین (4

 48ساعت پرس از آخررین جلسره تمرینری و در حالرت 12

 )mg/kgبیهوش شدند .سپس از زانوی راست ،یک برش یک

ساعت ناشتایی تمام حیوانات برا تزریرق درون صرفاقی مراده

سانتیمتری برای ظاهر ساختن مفصل زانو ایجاد شد .مفصل

بیهوشی حاوی کتامین ( 40میلیگرم بر کیلوگرم وزن بردن)

زانو بالفاصله با جابجایی جانبی استاوان کشکک و لیگامران

و زایالزین ( 4میلیگرم بر کیلوگرم) بیهروش شردند .پرس از

پتالر باز و یک برش طولی در قسمت مدیال زانو ایجاد شرد.

شکافتن حفره زانو ،بافت غضرروف بره دقرت جردا و پرس از

پس از جابجایی جانبی پتال و لیگامران پرتال ،یرک بررش در

شست و شو با آ مقطر و تروزین وزن ،باشری در فرمرالین

لیگامان صلیبی داخلی بدون آسریب بره غضرروف مفصرلی و

جهت عکسبرداری (تایید القا بیماری) قرار گرفرت و باشری

دیگر لیگامنتها ایجاد شد .در نهایت کپسرول مفصرلی برا 6

در دمای منفی  80درجه سانتیگراد فریز شرد .تمرامی بافرت

بایه قابل ج ،و پوست نیز با  6بایه ابریشمی بسرته شرد

فریز شده غضروف پس از پودر (ساییده) شردن در نیترروژن

( .)16ازن 2از اکسیژن پزشکی درجه  2توسرط دسرتگاه ازن

مایع ،در بافر فسفات سالین ( )Ph:7بوسریله یرک همروژنیزه

ساز 3ساخته شده است .ازن توسط یک تالیره الکتریکری برا

کننررده ( )Hielsher UP100Hهمرروژنیزه شررد ( .)17جهررت

شدت کم تولید شد و غلظت آن با اسرتفاده از اشرعه مراوراء

تهیره  cDNAتررک رشررتهای از پرایمررر Oligo dt (MWG-

بنفش در  254نانومتر اندازهگیری شد .ازن در خط مفصرلی

) Biotech, Germanyو آنررزیم نسرراه برررداری معکرروس

تیبیوفمورال زانو و با غلظت 20پیکوگرم بر لیتر( )μg/mlیک

( )Fermentasو بر اساس پروتکرل مربوطره انجرام شرد .هرر

بار در هفته به مردت سره هفتره و  21روز بعرد از آرترروزی

واکرنش  PCRبرا اسرتفاده از

کردن موشها تزریق شد ( .)17کرل دوره تمررین شرامل دو

) Biosystemsو  SYBER Greenدر دسررتگاه

مرحله آشنایی و تمرین اصلی بود کره یرک مراه بعرد القرای

One (Applied Biosystems, Sequences Detection

آرتروز شروع شد .هدف از مرحله آشنایی ،سازگاری با محیط
پژوهش و نوارگردان بود .بدین منظور و در مدت یک هفتره،
حیوانات تحت شرایط آزمایش قرار داشتند و تمرین ورزشری
را در مدت  4روز ،هر روز به مدت  5تا  10دقیقه برا سررعت
 10متر بر دقیقه و شیب صفر درصد بر روی تردمیل فعالیت
Lampropoulou-Adamidou
O3
OZOMED 01

1
2

PCR master mix (Applied
ABI Step

) Systems. Focter City, CAطبق پروتکل شررکت سرازنده
انجام گرفت 40.سیکل برای هر درخه  Real-Time PCRدر
نظررر گرفترره شررد و دماهررای هررر سریکل شررامل  94درجرره
سانتیگراد برای  20ثانیه 58-60 ،درجره سرانتیگراد بررای
 30ثانیه و  72درجه سانتیگراد برای  30ثانیه تنظیم شدند.
نمررودار  Meltingجهررت بررس ری صررحت واکنشهررای PCR

انجام شده و به صورت اختصاصی برای هر ژن و در هر برار از

3
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معیررارهررررای ورود برررره مطالعرررره شررررامل نررررر بررررودن

کردند .برنامه تمرین اصلی بصورت پنج روز در هفته و شامل

مقایسه اثر تمرین هوازی و ازندرمانی بر بیان ژن

نصرتپور و همکاران

 AMPK ،Beclin-1و  mTORبافت غضروف

آلودگی در هر واکنش مورد ارزیابی قرار گرفت ( .)18سطوح

شد .آنالیز واریانس یرک طرفره ( )ANOVAو آزمرون تروکی

بیرران  mRNAمتغیرهررا در قیرراس بررا بیرران ژن مرجررع

برای بررسی تفاوت برین گروههرا در دادههرای پارامتریرک و

گلیسرآلدئیدفسفات دهیدروژناز ( )GAPDHو بررآورد آن برا

کروسکال والیس و یومن ویتنی برای دادههرای ناپارامتریرک

فرمول  2–ΔCtدرنظرر گرفتره شرد .در ایرن ارتبرا  ،سریکل

درنظر گرفته شد .سرط معنریداری P ≥0/05 ،برود .آنرالیز

آستانهای بیان شدن ( )Ctو اختالف آن با بیان ژن مرجع برر

تمام دادهها با نرم افزار  SPSSنساه  20انجام پ،یرفت.

پایه لگاریتم  2درنظرگرفته شد .براین اساس ،مقرادیر کمترر

یافتهها

 ∆Ctنشان دهنده بیان بیشرتر و مقرادیر بیشرتر –2

شکل یک نتایج هیستولوژی بافت غضروف در گروه بیمار،

 ΔCtنشان دهنده بیان بیشتر ژن مربوطره برود .در تجزیره و

آسیب سلولهای کندروسیت و تاریب بافت استاوانی در

تحلیل آماری ،آزمون شاپیروویلک برای بررسی نرمرال برودن

زیر غضروف مفصلی را نشان میدهد.

دادههای

شکل  -1نتایج هیستولوژی بافت غضروف در گروه بیمار و سالم

همچنین ژن توالی پرایمرهای مورد استفاده در تحقیق

آنالیز دادههای  mRNA Beclin-1منتج از  RT-PCRبا

حاضر در جدول  1آورده شده است.

محاسبه  2–ΔCtنشان داد ،تفاوت معناداری بین گروهها

جدول -1توالی پرایمرهای مورد استفاده
GCACTATGGGAGAGAGGAGAGT

mTOR –R

GGTAGGGCAACACTGAGTAGATG

mTOR –F

TGTGGAAGGTGGCATTGAAGAC

Beclin R

AGGCTGAGGCGGAGAGATTG

Beclin F

وجود داشت ( .)P˂0/001در ادامه ،اختالف گروه  OAبا
گروه کنترل سالم ( ،)P=0/008ازن،)P=0/009( OA +
ورزش )P=0/009( OA+و ازن+ورزش)P=0/009( OA+
معنادار بود .با این وجود ،تفاوت معناداری بین گروههای

TCGTTGTGCCTTTATTAGTGCATC

AMPK R

ورزش ،OA+ازن OA+و ازن+ورزش OA+وجود نداشت

CACTGCTCTGTCTTGTGTAGGTTG

AMPK F

(( )P=0/531 ، P=0/132نمودار.)1-
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واکنش به همراه نمودار کنترل منفی جهرت بررسری وجرود

توزیع داده ها و تست لون برای تجانس واریانسهرا اسرتفاده

مقایسه اثر تمرین هوازی و ازندرمانی بر بیان ژن

نصرتپور و همکاران

 AMPK ،Beclin-1و  mTORبافت غضروف

عالمتها نشان دهنده اختالف معنادار هستند :*( .نسبت به گروه کنترل سالم :∞ .نسبت به گروه )OA

مقایسه با آنالیز واریانسها نشان داد تفاوت معناداری بین

بود .همچنین اختالف بین گروه ازن+ورزش OA+با گروه

میانگین بیان  mRNAمتعلق به  AMPKگروهها وجود

 )P=0/01( OAو ازن )P=0/001( OA+معنادار بود .با این

داشت ( .)P˂0/001در ادامه ،اختالف بین گروه کنترل سالم

وجود ،اختالف بین گروه ورزش OA+با ازن OA+معنادار

با دو گروه  )P=0/008( OAو ازن )P=0/001( OA+معنادار

نبود (( )P=0/132نمودار.)2-

نمودار  -2مقایسه میانگین بیان ژن  mRNA AMPKدر بین گروهها (دادهها براساس فولد تغییر نسبت به )GAPDH
عالمتها نشان دهنده اختالف معنادار هستند :*( .نسبت به گروه کنترل سالم :∞ ،نسبت به گروه  OAو  :¥نسبت به گروه ازن)OA+

ورزش،OA+

آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد تفاوت معناداری بین

معناداری بین گروههای

میانگین بیان  mRNA mTORگروهها وجود داشت

ازن+ورزش OA+وجود نداشت (به

( .)P˂0/001در ادامه ،اختالف بین گروه کنترل سالم با

( )P=0/111،نمودار.)3-

گروه  )P=0/001( OAمعنادار بود .با این وجود ،تفاوت
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نمودار -1مقایسه میانگین بیان ژن  mRNA Beclin-1در بین گروهها (دادهها براساس فولد تغییر نسبت به )GAPDH

مقایسه اثر تمرین هوازی و ازندرمانی بر بیان ژن

نصرتپور و همکاران

 AMPK ،Beclin-1و  mTORبافت غضروف

عالمتها نشان دهنده اختالف معنادار هستند :*( .نسبت به گروه کنترل سالم :∞ ،نسبت به گروه )OA

بحث

مکانیکی ،کندروسریتها میتواننرد سرنتز مراتریکس خرارج

یافتههای این پژوهش نشان داد در موشهای صحرایی گرروه

سلولی را در پاسخ به استرس مکانیکی افرزایش دهنرد (.)23

 ،OAمواجه شدن با استئوآرتریت زانو بیان  mRNAفراکتور

هردنررد سررازوکار اصررلی اثررر تمرینررات ورزشرری بررر فرراکتور

Beclin-1

 Beclin-1ناشررناخته مانررده اسررت ،ولرری بنظررر میرسررد

یکی از نشانههای اختالف کندروسیتهای سالم و  OAاست.

سیگنالهای سنسورهای مکانیکی ،نقرش مهمری در تنظریم

به عبارت دیگر سطوح بیان  Beclin-1در  OAکاهش مییابد

آسرریب غضررروف و بازسررازی آن دارد ( .)24از نتررایج دیگررر

( .)15کاهش یافتن بیان  Beclin-1مرتبط با کاهش اتوفاژی،

پژوهش حاضر ،افرزایش بیران  mRNAفراکتور  Beclin-1برا

آسیب میتوکندری و آپوپتوز کندروسیتها میباشد ( .)20برا

ازندرمانی بود .این نتیجه با مطاله ژائرو و همکراران ()2015

این وجود ،یک دوره تمرین ورزشی دویدن با شدت مالیم در

هماوان است .در این مطالعه ،اثرر ازن درمرانی برر اتوفراژی

افرزایش بیران Beclin-1

کندروسرریتها را تررا حرردودی وابسررته برره دوز تزریقرری ازن

کندروسیتها همرراه شرد .در تحقیقری کره در سرال 2011

دانسررتند واشرراره نمودنررد کرره ازن میتوانررد از بیرران ژن

گردیررد،

فاکتورهای التهابی مانند  IL-6و  TNF-αجلوگیری نماید که

Beclin-1را کاهش داد .گزارش شد که مقدار بیان

موشهای  OAپرژوهش حاضرر ،برا
توسررط ژانرر

و همکرراران انجررام شررد مشررا

بیان  mRNAفاکتور Beclin-1در کندروسیتهای موشهرای

قادرند اتوفاژی را سرکو نمایند (.)15

مدل  OAبعد از دهار هفته دویدن روی نوارگردان ،با سرعت

یافتههای ایرن مطالعره نشران داد بیران  mRNA AMPKدر

 18متر در دقیقه ،افزایش یافت ( ،)11که برا یافتره تحقیرق

مواجهه با  OAافزایش بسیار زیرادی داشرت .بنظرر میرسرد

حاضر همسو است .نتایج تحقیقات حراکی از ایرن اسرت کره

بیان شدن در این سطوح مرتبط با پاسخ جبرانی کندروسیت

تحریکات مکانیکی باعث پاسرخهرای فیزیولروژیکی ماتلفری

ها به استرس ایجاد شده می باشد .یان

و همکاران ()2019

میشود ( .)21فعالیتهای مناسب ورزشری ،سرودمندیهایی

گزارش دادند که افزایش اختالل در حفر تعرادل انررژی برا

مانند کاهش درد و بهبود جنبشپ،یری در  OAرا به همرراه

پیشررررفت درجرررات بیمررراری همرررراه اسرررت و کررراهش

دارد ( .)22به دلیل وجود سنسرورهای حسراس بره اسرترس

ظرفیت  AMPKدر بافت مفصلی ،شرایط همئوسرتاز انررژی
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نمودار -3مقایسه میانگین بیان ژن  mRNA mTORدر بین گروهها (دادهها براساس فولد تغییر نسبت به )GAPDH

مقایسه اثر تمرین هوازی و ازندرمانی بر بیان ژن

نصرتپور و همکاران

 AMPK ،Beclin-1و  mTORبافت غضروف

در شرایط استرسی سرلول ماننرد اخرتالالت میتوکنردریایی،

ازن+ورزش )OA+نداشته است .در مطالعره ژائرو و همکراران

استرس اکسیداتیو ،التها  ،پاسرخ سرلولها در جهرت بقرای

( )2018به نقرش ازن در کراهش  IL-1Bو  TNF-αو فعرال

سلول و عملکرد بافت است .سنسورهای حساس انرژی ،مانند

شدن مسریر AMPK/mTORدر کندروسریتها اشراره شرد

AMPKشرایط فیزیولوژیک را برای مقابله با اسرترس ایجراد

( )15که در متدولوژی و بویژه دوز بکار گرفته شرده مطالعره

شررده فررراهم میکننررد .بنررابراین ،فعررال شرردن  AMPKدر

م،کور ( )μg/mL 30و مطالعه ما ( )μg/mL 20متفاوت بوده

کندروسیتهای مفصلی با حف و تنظریم تعرادل انررژی ،در

است.

جهت پایداری داخل سلول ،مقاومت سلولی و کنتررل کیفری

همچنین در پژوهش حاضرر ،مبرتال شردن بره  ،OAسرطوح

کندروسیتها عمل میکند ( .)25از مکانیسرمهای احتمرالی

 mRNA mTORغضروف مفصلی را افزایش داد .این افزایش

دیگر میتوان به نقش غیرمستقیم گونههای فعرال اکسریژنی

میتواند بطور غیرمستقیم به مهار اتوفاژی و پیشرفت آپوپتوز

ناشرری از میتوکنرردریهای آسرریب دیررده در افررزایش بیرران

در کندروسیتها مرتبط باشد .افزایش بیان

 AMPKاشاره نمود ( .)26قابل ذکرر اسرت کره شرکلگیری

کندروسرریتها بررا وجررود  OAدر غضررروف انسرران ،مرروش و

 OAممکررن اسررت آسرریبهای میتوکنرردریایی را برره همررراه

س ها مشاهده شده است ( .)29تمرین ورزشی بکار رفته در

داشته باشد ،که در اینصورت ،مصرف اکسیژن ،سطوح ،ATP

مطالعرره حاضررر ،همررراه بررا ازن ،در کرراهش سررطوح mTOR

استرس اکسیداتیو ،التها و کاتابولیسم ماتریکس غضرروفی

 mRNAمرروثر برروده اسررت .بررا وجررود آن کرره کمررپلکس 1-

تحت تاثیر قرار میگیرند .در دنین شررایطی ،پاسرخ سرلول

راپامایسین ( )mTOR-C1تنظیمکننرده اولیره در راهانردازی

افررزایش فعالسررازی و ظرفیررت  AMPKدر جهررت بررایوژنز

اتوفاژی است ( ،)30بیان بریش از حرد  mRNA mTORبره

PGC-1α

همراه کاهش  Beclin-1از نشانههای کاهش ظرفیت اتوفاژی

میباشررد ( .)27همدنررین ،یررک دوره تمرررین دویرردن روی

و پیری است ( .)11در پژوهش حاضر ،شدت تمرین دویردن

AMPK

مالیم و متوسط بود و آثرار آن در کراهش بیران  mTORبره

 mRNAرا کاهش داد .مطالعات نشان دادنرد کره تحریکرات

همراه افزایش  Beclin-1مشاهده شد .بکرارگیری تمررین برا

مکانیکی ،سیگنالهای قویتری در جهت جلروگیری از بیران

شدت متوسط در  OAکه سبب رشد و تکثیر کندروسریتها

ژن فاکتورهررای التهررابی در کندروسرریتها ارسررال میکننررد

گردد ،در برخی مطالعات مورد تایید قرار گرفته اسرت (.)11

( .)28عالوه برآن ،نشان داده شرد کره تمرینرات ورزشری برا

بنظررر میرسررد تمرررین بررا شرردت متوسررط بررا مکانیسررم

کاهش فاکتورهای التهابی ماننرد  )17( IL-1Bمیتواننرد در

ناشناختهای ،سیگنالهای ناشی از فاکتورهای مکانیکی را در

بررایوژنز میتوکنرردری و بهینرره نمررودن همئوسررتاز انرررژی

جهت رشد و تکثیر کندروسیتها راهاندازی میکند ( .)11در

کندروسرریتها نقررش داشررته باشررند .هردنررد مکانسرریمهای

مطالعه ما ،بکرارگیری ازن در  OAتراثیری در بیران

درگیر همچنران ناشرناخته هسرتند ،بررای درک بهترر ایرن

 mRNAنداشته است .هردند ،این نتیجه میتوانسرت تحرت

مساله ،نیازمند مطالعات بیشتری هستیم .در مطالعه حاضرر،

ترراثیر دوز بکررار رفترره ازن قرررار گرفترره باشررد ( ،)15ازن

mRNA AMPK

بکارگیری شده در OAمیتواند سرطوح فاکتورهرای التهرابی

میتوکندریایی با درگیر نمودن فاکتورهرایی ماننرد

نوارگردان در موشهای  ،OAسطوح افرزایش یافتره

تزریق ازن با وجود  ،OAقرادر بره کراهش
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mRNA mTOR

mTOR
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در دسترس کندروسیتها را به خطر میاندازد .بر این اساس،

نبررود و نقشرری در اثررر ورزش در گررروه مربوطرره (گررروه

مقایسه اثر تمرین هوازی و ازندرمانی بر بیان ژن

نصرتپور و همکاران

 AMPK ،Beclin-1و  mTORبافت غضروف

نکتره قابرل ذکرر ،حضرور دشرمگیر TNF-αدر اسرتاوان و

OAهمراه است (.)35

مفاصل آسیب دیده است ( .)31بر این اسراس ،نقرش ازن در

نتیجهگیری

مهرررار و کررراهش  TNF-αممکرررن اسرررت سررربب کررراهش

در مجموع ،این پژوهش نشان داد در بافت غضرروف مفصرلی

رادیکالهررای آزاد اکسرریژن ( 1)ROSدر  OAگررردد کرره در

موشهای مبتال به  OAسرطوح  mRNAمولکرول

اینصورت ،فاکتور هسرتهای کاپرابی )NF-κB( 2مهرار شرده و

(بعنوان یکی از شاخ های اصرلی اتوفراژی) کراهش یافرت،

شرایط بهبود مفصلی آسان خواهد شد .در این ارتبرا

NF-،

Beclin-1

ولی سطوح  mTORو  AMPKافزایش بسیار زیرادی داشرت.

κBمیتواند فعالیت بسیاری از ژنهای التهابی را راهاندازی و

در مقابررل ،یررک دوره تمرررین بررا شرردت متوسررط ،همررراه بررا

شرایط سلولی را دشروار نمایرد ( .)32همدنرین ازن از بیران

ازندرمانی ،ضمن افزایش سرطوح  ،Beclin-1سربب کراهش

بسیار زیاد نیتریک اکساید ( 3)NOجلروگیری مینمایرد کره

سطوح افزایش یافتره  mTORو  AMPKناشری از  OAشرد.

خود ،یکی از واسطههای فعال شدن و سطوح ترجمهایNF-

هردنررد در پررژوهش حاضررر ،بیرران پروتئینرری مولکولهررا و

κBمیباشد ( .)33از نکات قابل ذکرر دیگرر ایرن اسرت کره

همچنین سطوح فاکتورهای دیگر اتوفاژی از جملره

ULK-1

پیشرفت  OAبا تغییرات عمیق کنترل اپی ژنتیک بیان ژن و

و  LC3اندازهگیری نشد ،با توجه به مطالعات گ،شته و نتایج

عوامل رونویسی همراه است که منجر به تغییررات مشاصری

این مطالعه ،در موشهای صحرایی مدل  ،OAدر مقایسره برا

در بیان ژن هدف در بافت مفصرل از طریرق تغییرر وضرعیت

ازندرمانی ،یک دوره تمرین ورزشری برا شردت متوسرط در

متیالسرریون ژنرروم میشررود ( .)34از محرردویتهای پررژوهش

کنتررل فرآینررد اتوفرراژی و بازسررازی کندروسرریتها دخالررت

حاضر ،عدم اندازهگیری بیان سطوح پروتئینی متغیرهای یراد

بیشتری مینماید.

شده بود .همچنین سطوح برخی از عوامل مداخلهگر ژنری در

تشکر و قدردانی

پژوهش حاضر اندازهگیری نشد که امکان داشرت نترایج ایرن

بدین وسیله از کلیهی افرادی کره در انجرام تحقیرق حاضرر

تحقیق را دستخوش تغییر نمایند .از جمله ،میکرو RNAها

همکاری داشتهاند ،صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.

( )miRsیا همان RNAهای کودک و غیرر کردومی انردوژنی

تعارض مهافع

که قادر به بیان ژن بره واسرطه کراهش  mRNAیرا مسردود

هیچگونه تعارض منافع در اجرای این پژوهش وجود نداشته

کردن ترجمه  mRNAهسرتند و در بسریاری از فرآینردهای

است.

سلولی مانند آپوپتوز ،تمایز سلولی و متابولیسم شرکت نموده

Reactive oxygen species
Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of B cells
Nitric Oxide

1
2
3
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مانند  TNF-αکندروسیتهای مفصلی را کاهش دهرد (.)17

و عدم تنظیم آنها با سرطان و سرایر پاتولوژیهرا ،از جملره

مقایسه اثر تمرین هوازی و ازندرمانی بر بیان ژن
 بافت غضروفmTOR  وAMPK ،Beclin-1

نصرتپور و همکاران
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Introduction
The aim of the research was to investigate the effect of 8 weeks’ exercise
training and ozone therapy on articular cartilage tissue mRNA Beclin-1,
AMPK, and mTOR gene expression in rat’s model of osteoarthritis (OA).
Materials and Methods
In this experimental study, 40 adult male rats 210±10 gr were randomly
divided into 5 groups: 1) control (CN), 2) OA, 3) OA + ozone, 4) OA +
exercise training and 5) OA + ozone + exercise training groups. The knee OA
was induced by the surgical method in rats. The exercise training included
running on a treadmill for 8 weeks, five times a week, and 35-45 minutes in an
exercise session and with 18m per minute speed.
Rats in the ozone group received ozone (O3) at a concentration of 20μg/ml,
once weekly for 3 weeks. 48 hours after the programs and fasting, cartilage
tissues were isolated, and articular cartilage tissue mRNA Beclin-1, AMPK,
and mTOR gene expression were considered using Real-Time PCR (RTPCR).
Results
In cartilage tissue, Beclin-1levels had a significant decrease in the OA group,
but AMPK and mTOR levels increase. Ozone, exercise training, and ozone +
exercise training Caused to reverse the process (P=0.009) .But, there was no
significant difference between these groups (P≥0.05).
Conclusion
According to the results of this study, ozone therapy and moderate-intensity
exercise training Increase Beclin-1levels in the articular cartilage tissue.
However, moderate-intensity exercise training with adjustable levels of
mTOR may Play a greater role in the control of articular chondrocyte
autophagy in rat’s model of OA.
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