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ABSTRACT
Background and Aim: Apoptosis is a type of programmed cell death occurring by a series of
intercellular messages which is associated with tissue structure remodeling. The purpose of
the present study was to investigate the interactive effects of reducing exercise intensity and
Adiantum capillus veneris extract on remodeling and modulation of pulmonary apoptotic
indices of the rats exposed to the hypoxia.
Material and Methods: This study included 16 male Wistar rats. After 6 weeks of high
intensity interval training, the rats were kept in a hypoxic environment for 3 weeks. In
hypoxic environment, half of the rats performed interval training and taper and received 500
mg/kg of Adiantum capillus veneris extract. Finally, lung tissue was extracted for
immunohistochemical and stereology studies.
Results: 3 weeks of simultaneous exercise intensity and taper and Adiantum capillus veneris
extract consumption in the hypoxia group led to decreased Bax/Bcl-2 ratio(p<0.05) and
nematocytes-2 population (p>0.05), compared to increased alveolar nematocytes-1 population
in the hypoxia group (p<0.05 ).
Conclusion: The results of this study showed that simultaneous use of exercise intensity and
taper and consumption of Adiantum capillus veneris extract is effective in decreasing
apoptosis and remodeling of Alveolar epithelial cells after high intensity interval training and
exposure to hypoxia.
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ریمدلینگ و آپوپتوز ریوی رت های هیپوکسی شده
مهدی یادگاری ،1سیمین ریاحی ،2شادمهر میردار  ،3غالمرضا حمیدیان
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 .1دکتری تخصصی ،گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران.
 .2دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی ،پژوهشگر مرکز پژوهشی علوم و فناوری اپیدمیولوژی  ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش ،تهران ،ایران.
 .3استاد ،دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران
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اثرات تعاملی کاهش شدت تمرین ورزشی و عصاره پر سیاوش در تعدیل شاخص های

 .4استادیار ،دکترای تخصصی بافت شناسی ،گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران  ،نویسنده مسئول ،تلفن ثابت،141- 34337343:

چکیده
زمینه و هدف :آپوپتوز نوعی مرگ برنامه ریزی شده سلول است که توسط مجموعهای از پیام های بین سلولی رخ میدهد که با
تغییر ساختارهای بافتی همراه است .هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات تعاملی کاهش شدت تمرین ورزشی و عصاره پر سیاوش
در تعدیل شاخص های آپوپتوز و ریمدلینگ ریوی رت های هیپوکسی شده بود.
روش بررسی :نمونه های پژوهش حاضر را  14سر رت نر نژاد ویستار تشکیل داده بودند که پس از  4هفته تمرین تناوبی شدید،
به مدت 3هفته وارد محیط هیپوکسی شدند و نصف رت ها در طی  3هفته قرارگیری در هیپوکسی ،به اجرای تمرینات تناوبی با
شدت کمتر ( تیپر) پرداختند و روزانه نیز  011میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن عصاره پرسیاوش دریافت کردند .در پایان،
جهت انجام آزمایش های ایمونوهیستوشیمی و استریولوژی ،بافت ریه خارج گردید.
یافته ها 3 :هفته کاهش شدت تمرین و مصرف عصاره پرسیاوش در گروه هیپوکسی ،سبب کاهش نسبت Bax/Bcl-2
( ،)P<1/10کاهش جمعیت نموسیت )P>1/10( 2-و همچنین افزایش جمعیت نموسیت 1-حبابچه های ریوی ( )P<1/10در
مقایسه با گروه هیپوکسی شد.
نتیجه گیری :سودمندی بهره گیری همزمان از کاهش شدت تمرین و مصرف عصاره پرسیاوش در کاهش آپوپتوز و ریمدلینگ
سلول های اپیتلیالی حبابچه ای به دنبال تمرین تناوبی شدید و قرارگیری در معرض هیپوکسی نتیجه مهم پژوهش حاضر محسوب
میشود.
کلید واژه ها :تمرین تناوبی ،هیپوکسی ،پر سیاوش ،کاهش شدت تمرین
وصول مقاله 64/3/1:اصالحیه نهایی 63/1/4:پذیرش63/1/22:
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برای نمو طبیعی اندامهای چندسلولی نیاز می باشد.)1-3(.

از جمله عواملی که می تواند نقش قوی در تسریع مرگ

اگرچه آبشارهای پروتئولیتیک 1فعال شده توسط کاسپاس-2

سلولی یا بروز آپوپتوز پاتولوژیایی آلوئول های ریه داشته

ها نقش محوری را در فرآیند آپوپتوز ایفا می کنند ،اما آغاز

باشد ،تنش اکسیژن یا هیپوکسی است( .)11افراد زیادی

این فرآیند توسط عوامل دیگری تنظیم و کنترل میشود.

همچون نیروهای نظامی و ورزشکاران نخبه ،به دالیل

پروتئینهای خانواده  Bcl-2به عنوان یک نقطه کنترلی بین

مختلف مجبور به اقامت و یا تمرین در محیط های مرتفع و

سطح سلول و سیگنالهای درونی جهت شکلگیری آپوپتوز

دارای فشار سهمی اکسیژن پایین هستند .نشان داده شده

و فعالسازی آبشار کاسپاسی ،نقشی حیاتی را بر عهده دارند.

قرارگیری طوالنی مدت در معرض هیپوکسی ممکن است

بیش از  12عضو از اعضاء خانواده  Bcl-2کشف و

اثرات تخریبی و مرتبط با مرگ سلولی روی سلول ها اعمال

شناسایی شده است که به دو زیر رده اصلی شامل اعضاء

کند( .)12حذف و یا به حداقل رساندن این مشکالت با

ضدآپوپتوزی یا مهارکنندهها (از قبیل ،Mcl-1 ،Bcl-2

مداخلههای تغذیهای و تمرینی ممکن به نظر می رسد(.)13

 Bcl-W ،Bcl-XLو  )Bag-1و اعضاء پیش آپوپتوزی

مطالعات گیاهشناسی نشان میدهد پرسیاوش با دارا بودن

یا پیشبرندهها( 3از قبیل  )Bid ،Bak ،Bad ،Baxتقسیم-

عناصر ضد التهابی و ضد اکسایشی مهمی همچون

بندی میشوند(4و .)3شاخصی که سطح آن از اهمیت باالیی

فالونوئیدها 4و ساپونین 0ها نقش موثری در مهار واکنش

در تشخیص شرایط آپوپتوزی بافت برخوردار است ،نسبت

های التهابی بازی می کند و از این نظر ممکن است در مهار

 Bax/Bcl-2می باشد که اگر افزایش یابد حاکی از پیشبرد

آپوپتوز یا تخریب سلولی موثر باشد( .)14با وجود مصارف

آپوپتوز و اگر کاهش یابد نشان از کاهش رخداد آپوپتوز

سنتی گیاه پرسیاوش ،هنوز تحقیقات بالینی و ورزشی

دارد .این نسبت نزدیکترین ارتباط به تعیین ادامه حیات یا

کاملی روی این گیاه ارزشمند صورت نگرفته .لذا الزم است

مرگ آپوپتوزی سلول ها را دارد(4و 0و .)3

با توجه به اثرات گوناگون بیولوژیک و درمانی گزارش

بروز آپوپتوز ممکن است با شاخص های ساختاری نیز

شده از گیاه پرسیاوش با ایجاد الگوی بالینی -ورزشی

همراه باشد که از جمله شاخص های ساختاری و

مناسب ،از لحاظ بودن در نقش یک مکمل محافظتی ریه در

مورفولوژیک آن می توان و به کاهش جمعیت سلولی در

برابر آپوپتوز احتمالی ناشی از تنش هایپوکسی بیشتر مورد

بافت های مختلف اشاره کرد( 7و  .)3سلول های اپیتلیالی

بررسی قرارگیرد .از جمله مداخالت تمرینی که برای

حبابچه های ریوی (نموسیت های تیپ  1و  )2واحدهایی

کاهش اثرات منفی ورزش شدید و محیط هیپوکسی پیشنهاد

کارامد در تبادل گاز و حفظ یکپارچگی سلول حبابچه ای

شده است می توان به تیپر شدت یا کاهش شدت تمرین

هستند که تعداد و نسبت آنها نقش موثری در سالمت

ورزشی اشاره کرد .تیپر کاهش پیشرونده بار تمرینی در

پارانشیم ریوی ایفا می کند .ریمدلینگ ریوی اشاره به

طول یک دوره زمانی متغیر است که هدف آن تالش برای

الگوهای گسترده پاتوفیزیولوژیکی از جمله هایپرپالزی

کاهش استرسهای فیزیولوژیک و استرسهای روانی روزانه

سلول های عضلهی صاف ،افزایش فعالیت فیبروبالست،

تمرین و بهینهسازی عملکرد ورزشی میباشد .میردار و
همکاران( )1364اثرات  2و  3هفته تیپر متعاقب  4هفته

1

- Proteolytic
- Caspase
3
- Promoters
2

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  /دوره بیست و سوم  /خرداد و تیر 9911

4

- Flavonoids
5
- Saponins
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آپوپتوز یک شکل تنظیمی عالی مرگ سلول است که

نامتعارف در جمعیت سلول های اپیتلیالی دارد(11و .)6
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مقدمه

میوفیبروبالست ،رسوب ماتریکس خارج سلولی و تغییر

غالمرضا حمیدیان 19

اظهار داشتند تیپر به مدت سه هفته عوارض ناشی از ورزش

حیوانات با فعالیت روی نوارگردان به روش شرطیسژازی بژا

شدید در مجاری تنفسی تحتانی رتها را کاهش می-

صدا بژه حیوانژات آمژوزش داده شژد تژا از نزدیژک شژدن و

دهد( .)16با بررسی ادبیات پژوهش به این واقعیت پی می

استراحت در بخش انتهایی دستگاه خودداری کننژد .در طژی

بریم که اگرچه تا کنون مطالعات زیادی به بررسی تاثیر تیپر

پژژژوهش غژژذای اسژژتاندارد پلژژت و آب بژژه صژژورت آزاد در

بر عملکرد ورزشی( )13و گاه مطالعاتی به بررسی تاثیر این

اختیار نمونه ها قرار گرفت(.)10

تکنیک در کاهش شاخص های التهابی خونی پرداخته است

نمونه ها قبل از ورود به محژیط هیپوکسژی بژه مژدت  4هفتژه

است()21؛ اما سودمندی این تکنیک بر مورفولوژی و

برنامه تمرین تناوبی شدید با الگوی  11تکژرار  1دقیقژهای و

فیزیولوژی بافت ،مخصوصا بافت ریه با سواالت بسیاری

استراحت فعال  2دقیقژهای را انجژام دادنژد ،بژه گونژهای کژه

روبه رو است که پاسخ به آنها مطالعات بیشتر را می طلبد .با

سرعت استراحت نصژف سژرعت دویژدن بژود وکژل تمژرین

توجه به سواالت پیش رو ،پژوهش حاضر بر آن شد تا به

روزانه برای هر رت  31دقیقه طژول مژیکشژید .نمونژه هژا 0

بررسی همزمان تیپر شدت و عصاره پر سیاوش بر نسبت

جلسه در هفته تمرین کردند .برنامه تمژرین تنژاوبی شژدید بژا

 Bax/Bcl2و ریمدلینگ سلول های اپیتلیالی حبابچه های

سرعت  20متر بر دقیقه شروآ و با سرعت  31متر بر دقیقه در

ریوی در نمونه های تمرین کرده و قرار گرفته در معرض

پایان هفته ششم پایان پذیرفت ( .)10پس از پایان مرحله اول

هیپوکسی بپردازد و نتایج آن را با مطالعاتی مقایسه کند که

پژژژوهش (فعالیژژت تنژژاوبی شژژدید  4هفتژژه ای) ،مرحلژژه دوم

اثرات این متغیرها را به صورت مجزا بررسی کرده اند.

پژوهش آغاز شد که  3هفته ادامه داشت .در طی این  3هفته
نمونه های تمرین کرده پژس از  4هفتژه تمژرین تنژاوبی وارد

روش بررسی
این پژژوهش از نژوآ آزمایشژگاهی و بژه روش تجربژی بژود.
نمونههای پژوهش حاضر را  14سر رت نر نژاد ویستار (سژن
 4هفته ،میانگین وزنی  )32± 7 grتشکیل داده بودند کژه از
انستیتو پاسژتور شژهر آمژل خریژداری شژده و بژه آزمایشژگاه
جانوری گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازنژدران منتقژل
شدند و به صورت تصادفی به گروههای هیپوکسی ( 7سر) و
گروه هیپوکسی تیپر مکمل ( 7سر) تقسیم شدند .نمونه هژا از
نظر سالمت بدنی کژامال سژالم و هژیو گونژه سژابقه بیمژاری
نداشتند .پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه ،به مژدت یژک
هفته جهت سازگاری با محیط جدید در دمای  23±2درجه
سژانتیگژراد ،رطوبژت  40تژا  00درصژد و چرخژه تژاریکی-
روشنایی  12:12ساعته نگهداری شدند ،سپس به مدت یژک
هفتژژه بژژا نحژژوه فعالیژژت روی نژژوارگردان آشژژنا شژژدند .بژژرای
تحریژژک بژژه دویژژدن ،شژژوک الکتریکژژی مالیمژژی در عقژژب

محیط هیپوکسی (اتاقک کم فشار اکسیژن در محژیط شژبیه
سازی شده مصنوعی معادل  2711متر ارتفاآ از سژطح دریژا،
 32 ،mmHg 001درصد اکسیژن سطح دریژا در دسژترس)
شدند و به مژدت  3هفتژه در آنجژا نگهژداری شژدند (گژروه
هیپوکسی) .گروه دیگر در طی  3هفته قرارگیژری در محژیط
هیپوکسی ،روزانه تمرین تناوبی خژود را بژا همژان الگژوی 4
هفته قبل انجام دادند ،منتها شدت تمرین به میزان  31درصژد
کاهش یافته بود .به عبارتی سرعت نوارگردان از  31متژر در
دقیقه به  01متر در دقیقه رسیده بود( .)14ضمن اینکه در این
 3هفته عصاره پرسیاوش را به صورت گاواژ دریافت کردند.
میزان مصرف عصاره پرسیاوش به میزان  011میلژی گژرم بژه
ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز بود(گروه هیپوکسی تیپر
مکمل)(. )13
1

- Hypoxic chamber
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رتهای صحرایی در حال رشد را بررسی کردند .محققان

شوک الکتریکی بر یافتههای پژوهش ،در مرحله آشناسژازی
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تمرین اینتروال شدید ،بر رمدلینگ مجاری تنفسی تحتانی

دسژتگاه تعبیژه شژده بژود .جهژت جلژوگیری از اثژر احتمژژالی

 18اثرات تعاملی کاهش شدت ...

محلول کتامین 31-01( 3میلی گرم به ازای هژر کیلژوگرم) و

ادامه اسیدکلریدریک نرمال نیز به مدت  31دقیقه اضافه شد.

زایالزین 3-0( 7میلژی گژرم بژه ازای هژر کیلژوگرم) رت هژا

آنتی بادی اولیه رقی شده ( 1به  )111با  PBSبه بافت

بیهوش و بالفاصله بافت ریه خارج و در محلژول فرمژالین 11

اضافه گردید و بعد از ایجاد یک محیط مرطوب برای

درصد قرار داده شدند .پژس از سژپری شژدن  0روز از زمژان

جلوگیری از خشک شدن بافت ،به مدت یک شب درون

فیکس بافتی ،به منظور مطالعه تغییرات سژاختاری بافژت ریژه

یخچال با دمای  2تا  7درجه قرار داده شد .در نهایت به بافت

در گروه های پژوهش ،ابتدا با استفاده از تکنیک اورینتیتور و

Fluorescein

رعایت اصول ، IUR

ها آنتی بادی ثانویه کونژوگه با

برشهایی از بافژت ریژه تهیژه و بژا

) isothiocyanate (FITCبا رقت  1به  211اضافه

انجژژام مراحژژل پاسژژاژ بژژرشهژژای متژژوالی بژژه ضژژخامت 21

گردید و سپس درون انکوباتور با دمای  33درجه به مدت 1

میکرومتر جهت مطالعات استریولوژی تهیژه شژد و بژه روش

ساعت و 31دقیقه انکوبه شدند .بعد از آن به نمونه ها PI

استاندار و معمول با رنژگ هماتوکسژیلین-ائژوزین ()H&E

اضافه گردید و پس از  0دقیقه روی نمونه ها  PBSریخته

مورد رنگ آمیزی قژرار گرفتنژد( .)17جمعیژت سژلول هژای

شد( .)21در نهایت برای ارزیابی داده های کمی

اپیتلیالی نوآ ( 1نموسژیت )1-و نژوآ  2حبابچژه هژای ریژوی

ایمونوهیستوشیمی ،با میکروسکوپ فلورسانت سلول ها

(نموسژژیت )2-در بافژژت ریژژه چژژپ بژژا اسژژتفاده از روشهژژای

ارزیابی و شمارش گردیدند .با استفاده از دوربین از هر

اسژژژتریولوژیک تخمژژژین زده شژژژد( .)16کلیژژژه مطالعژژژات

اسالید میکروسکوپیک  0فیلد مختلف انتخاب و

استریولوژیک با روش اوپتیکال فراکشژنیتور و بژا اسژتفاده از

تصویربرداری صورت گرفت و در نهایت تصاویر برای برسی

میکروسکوپ متصل به میکرواریتور ،دوربین و سیستم تمژام

کیفیت واکنش ،با نسخه  1/46نرم افزار  ImageJمور آنالیز

دیجیتال و نسخه شماره  6نرم افز Stereo- investigator

قرار گرفته و به صورت دادههای عددی توصیف شدند(.)21

انجام شد.

برای تهیه عصاره گیاه پرسیاوش از روش خیساندن استفاده

از هر ریه به طور تصادفی پنج برش نازک غیر متوالی به

شد .بدین ترتیب که  55گرم پودر پرسیاوش با ترازوی با

ضخامت  0میکرومتر جهت بررسی ایمونوهیستوشیمیایی بیان

دقت  1/111وزن شد و در محلول  70درصد اتانول و 30

پروتئینی  Bcl-2و پنج برش نازک دیگر جهت بررسی

درصدآب مقطر به مدت  32ساعت خیسانده شد .در طول

ایمونوهیستوشیمیایی بیان پروتئینی  Baxانتخاب شدند.

این مدت درب ظرف حاوی خیسانده با پارافین به خوبی

تکنیک ایمونوهیستوشیمی به روش انویژن 6و با استفاده از

پوشانده شد و در دمای محیط  20تا  25درجه سانتیگراد

آنتی بادی اختصاصی  Bcl-2کد  044-436ساخت

نگهداری گردید .مخلوط هر 4ساعت یکبار توسط میله

شرکت  milli poreو  Baxکد  69643ساخت شرکت

شیشهای هم زده شد .پس از گذشت مدت زمان مذکور،

 Abcamانجام شد.

مخلوط از کاغذ صافی عبور داده شد و توسط روتاری با

جهت مطالعات ایمونوهیستوشیمی در ابتدا محیط کشت

دمای مالیم (زیر  60درجه سانتیگراد) حالل آن حذف

رویی بافت ها دور ریخته شد .سپس بافت ها با  PBSدر 4

گردید .با وزن کردن عصاره غلیظ شده بازده آن 30/14
گرم بدست آمد(.)22

7- Ketamine
8-Xylazine
9
- Envision
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هیپوکسی انجژام شژد .بژرای ایژن منظژور بژا تزریژ  3واحژد

فرمالدهید  4درصد به مدت  21دقیقه به بافت اضافه و در
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نمونهگیری بافتی از ریه رت ها  47ساعت پس از اتمام دوره

مرحله و به فاصله  0دقیقه شسته شدند .پس از آن محلول پارا

غالمرضا حمیدیان 18

میانگین و انحژراف اسژتاندارد گژروه هژا از آمژار توصژیفی و

 .)2همچنین دیده شد  3هفته اجرای تکنیک تیپر شدت و

جهت ارزیابی طبیعی بودن توزیع داده هژا از آزمژون آمژاری

مصرف عصاره پرسیاوش در محیط هیپوکسی سبب افزایش

کلوموگروف اسمیرنوف ( )k-sاستفاده شد .از آزمون آمار

معنادار جمعیت نموسیت 1-حبابچه های ریوی شد(7/30

استنباطی  tمستقل نیز جهت مقایسه میانگین گروه ها استفاده

درصد افزایش ،P<1/10 ،نمودار  ،2تصویر  .)3عالوه بر این

شژژد .کلیژژه محاسژژبات بژژا اسژژتفاده از نژژرم افژژزار آمژژاری

مالحظه شد  3هفته اجرای تکنیک تیپر شدت و مصرف

SPSS.21و در سطح معناداری  P< 1/10انجام شد.

عصاره پرسیاوش در نمونه های هیپوکسی ،سبب کاهش غیر
معنادار جمعیت نموسیت 2-حبابچه های ریوی شد (3/31

یافته ها

درصد کاهش ،نمودار  ،3تصویر .)3

تحلیل آماری نشان داد  3هفته اجرای تکنیک تیپر شدت و
مصرف عصاره پرسیاوش در گروه هیپوکسی ،نسبت

نمودار  .1میانگین و خطای استاندارد نسبت  Bax/Bcl2حبابچه ریوی در گروه های پژوهش .داده ها بر حسب میژانگین ±خطژای
استاندارد و با مقیاس شدت رنگ در واحد پیکسل بر میکرومتر مربع ) (Pixle/um2گزارش شده است .همانطور که مشاهده مژی
شود نسبت  Bax/Bcl2در گروه هیپوکسی تیپر مکمل به طور معناداری نسبت به گروه هیپوکسی کاهش یافتژه اسژت @ .تفژاوت
بت به گروه هیپوکسی(.)P<1/10
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توصیفی و استنباطی بهژره گرفتژه شژد .جهژت انژدازه گیژری

داد ( 31/33درصد کاهش ،P<1/10 ،نمودار  ،1تصویر  1و
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برای تجزیه و تحلیل یافتههای پژژوهش از روش هژای آمژار

 Bax/Bcl-2حبابچه های ریوی را به طور معنادار کاهش

 18اثرات تعاملی کاهش شدت ...
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ریوی در گروههای پژوهش .داده ها بر حسب میانگین ±خطای استاندارد و در مقیاس ( )×106گزارش شده اند @ .تفاوت معنادار
نسبت به گروه هیپوکسی(.)P<1/10

×400

×400
(هیپوکسی تیپر مکمل)

(هیپوکسی)

تصویر  .1تصاور مربوط به بررسی ایمونوهیستوشیمیایی شاخص پروتئینی  Baxدر گروه های پژوهش .آنتی بادی ثانویه  Baxبه رنگ  FITCمتصل شده
است و هسته سلول با رنگ  PIرنگ آمیزی شده است .بزرگنمایی تصاویر در مقیاس  ×200صورت گرفته است .فلش موجود در تصاویر واکنش مثبت
سلول ها به آنتی بادی پروتئین  Baxرا نشان می دهد.
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به ترتیب از چپ به راست ،نمودار  2و  .3میانگین و خطای استاندارد جمعیژت نموسژیت  1-و جمعیژت نموسژیت  2-حبابچژه هژای

غالمرضا حمیدیان 11

×400

] [ DOI: 10.29252/sjku.23.2.81

×400
(هیپوکسی تیپر مکمل)

تصویر  .2تصاور مربوط به بررسی ایمونوهیستوشیمیایی شاخص پروتئینی  Bcl2در گروه های پژوهش .آنتی بادی ثانویه  Bcl2به رنگ  FITCمتصل شده
است و هسته سلول با رنگ  PIرنگ آمیزی شده است .بزرگنمایی تصاویر در مقیاس  ×200صورت گرفته است .فلش موجود در تصاویر واکنش مثبت
سلول ها به آنتی بادی پروتئین  Bcl2را نشان می دهد.

(هیپوکسی)

(هیپوکسی تیپر مکمل)

تصویر  :3ساختار هیستولوژیک بافت ریه در گروه های پژوهش (رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین ،بزرگنمایی .)×211
همانطور که مشاهده می شود در گروه هیپوکسی تیپر مکمل نسبت به گروه هیپوکسی ،تعداد حبابچه های ریوی و به تبع آن سطح تنفس افزایش یافته است که
احنماال به طور قوی با افزایش شمار نموسیت های 1-در ارتباط است .پیکان سفید رنگ اشاره به تعداد حبابچهها و کیسه های هوایی

میکند که بر

اساس عکس های موجود مشاهده می شود در گروه هیپوکسی نسبت به گروه هیپوکسی تیپر مکمل مقدار این واحدهای هوایی در ریه کاهش یافته است.
همچنین پیکان قرمز رنگ اشاره به فضاهای بین حبابچه ای دارد .همانطور که مالحضه می شود در گروه هیپوکسی این فضاها به دلیل مهاجرت سلولهای
سیستم ایمنی افزایش یافته است و در گروه هیپوکسی تیپر مکمل این میزان کمتر است.

بحث

تکنیک تیپر شدت و مصرف عصاره پرسیاوش در محیط

نتایج مطالعه ما نشان داد  3هفته اجرای تکنیک تیپر شدت و

هیپوکسی سبب افزایش معنادار جمعیت نموسیت 1-حبابچه

مصرف عصاره پرسیاوش در گروه هیپوکسی ،نسبت

های ریوی گردید.

 Bax/Bcl-2حبابچه های ریوی را به طور معنادار کاهش

با توجه به یافته ها ،به نظر می رسد نمونه های تمرین کرده و

می دهد .این کاهش به صورت غیرمعنادار نیز در جمعیت

قرار گرفته در معرض هیپوکسی ،سطوحی از پیشرفت

نموسیت 2-دیده شد .همچنین مشاهده شد  3هفته اجرای

آپوپتوز را تجربه کرده اند که با تغییرات ساختاری در
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(هیپوکسی)

 11اثرات تعاملی کاهش شدت ...

پرسیاوش تا حدود بسیار زیادی توانسته است مهمترین

کاهش شاخص پیش آپوپتوزی  Bax/Bcl2با اجرای

شاخص پروتئینی آپوپتوز یعنی نسبت  Bax/Bcl2را

کاهش شدت تمرین پانزده درصد بود .همچنین در اثر

کاهش داده و جمعیت نموسیت های 1-را افزایش دهد که

اجرای تیپر در محیط هیپوکسی جمعیت نموسیت 1-به میزان

نقش مهمی در ساختار دیواره حبابچه ای و توسعه سطح

 3درصد افزایش و جمعیت نموسیت 2-به میزان  4/0درصد

تنفسی پارانشیم دارند .در ارتباط با تاثیرات التهابی –

کاهش یافت( .)20در پژوهش پیش رو با اضافه کردن

آپوپتوزی تمرینات شدید ورزشی بر روی بافت ریه و

عصاره پرسیاوش به اجرای تکنیک تیپر در محیط هیپوکسی،

همچنین اثرات مخرب هیپوکسی در مرگ سلول های ریوی

نتایج چشمگیرتر شد .به عبارتی میزان کاهش شاخص پیش

پژوهش های گوناگونی به ثبت رسیده است و تا حدودی

آپوپتوزی  31 Bax/Bcl2درصد و افزایش جمعیت

مسیر این حوزه روشن می باشد .یادگاری و

نموسیت 1-حدود  6درصد بود که نشان از تاثیر تعاملی مفید

همکاران( )1360پس از اجرای یک طرح تجربی گزارش

کاهش شدت تمرین و عصاره پرسیاوش در بهبود شاخص

کردند  4هفته تمرین تناوبی شدید موجب افزیش پروتئین

آپوپتوزی و ریمدلینگ حبابچه های ریوی دارد.

پیش آپوپتوزی  Baxو تا حدودی  Bcl2می شود .نتایج

شاید بتوان بخشژی از اثژرات تعژدیل کننژدگی تیپژر بژر روی

این پژوهش افزایش فرآیندهای پیش آپوپتوزی ریه با

شاخص های آپوپتوز و ریمدلینگ ریه را با نقش هژای ضژد

11

اکسایشژژی و ضژژد التهژژابی تیپژژر توجیژژه کژژرد .در ایژژن راسژژتا

و همکاران ( )2114اثرات هیپوکسی متناوب بلند مدت روی

یادگاری و همکاران( )1360نشان دادند تمرینات ورزشی بی

میتوکندری و مسیر آپوپتوزی وابسته به گیرنده مرگ را

هوازی و شدید قادر هستند پارانشیم ریه را به سمت التهاب و

بررسی کردند .نتایج نشان داد فعالیت مسیر آپوپتوزی وابسته

ریمژژدلینگ سژژود دهنژژد( .)34فرهنگژژیملکژژی و همکژژاران

به میتوکندری ، BNIP3کاسپاس ،3کاسپاس ،7کاسپاس 6و

( )2116کاهش معنی دار در غلظژت سژایتوکاین هژای پژیش

مسیر آپوپتوزی وابسته به گیرنده مرگ  Fasافزایش یافت.

التهژابی  IL-6 ،IL-1Bو  TNF-aپژژس از یژک دوره تیپژژر

عالوه بر این ، Bcl-2پروتئین ضد آپوپتوزی مرتبط به

در ورزشژژژکاران را گژژژزارش کردنژژژد( .)21گژژژزارش شژژژده

میتوکندری و سیتوکروم  Cاکسیداز بعد  4هفته کاهش

سایتوکینهای پیش التهابی از جمله عواملی هستند که منجژر

یافت( .)24در همین راستا یادگاری و همکاران ( )1364در

بژژه القژژاء آپوپتژژوز مژژیشژژوند( .)41همچنژژین پاپاکاسژژتا و

یک طرح تجربی بر روی نمونه های رت بالیده شده به این

گلیسژژون )2113(11در مقالژژهی مژژروری خژژود ،تژژاثیر تیپژژر بژژر

نتیجه رسیدند که یک دوره تمرینات ورزشی شدید،

عملکرد سیستم ایمنی را بررسی کردند .آنها تیپر را به عنوان

شاخص  Bax/Bcl2را به طور معناداری افزایش می دهد و

یک راهکار مفید برای کاهش اختالالت سیستم ایمنی ناشی

در کنار شاخص آپوپتوزی ،ریمدلینگ معیوب در نموسیت

از ورزش شدید معرفی کردند .اکثر مطالعات گزارش کژرده

های حبابچه ای را موجب می شود .این محققان همچنین

اند که تیپر بژا افژزایش فعالیژت آنژابولیکی ،کژاهش اسژترس

گزارش کردند  3هفته اجرای تکنیک تیپر شدت یا همان

فیزیولوژیکی و ترمیم ایمنی مخاطی و عملکرد سیستم ایمنی

کاهش شدت تمرین ورزشی و ادامه آن در شرایط

همراه است( .)41لذا به نظژر مژی رسژد در ایژن پژژوهش نیژز

تمرینات ورزشی شدید را گوشزد کردند( .)23شین دا لی

- Shin-Da lee

10
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آید که کاهش شدت تمرین و بهره گیری از عصاره گیاهی

سطوح استراحتی نزدیک می کند .در این مطالعه میزان
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حبابچه های ریوی همراه بوده است .در ادامه چنین بر می

هیپوکسی این تغییرات را به نحو کارآمدی تعدیل کرده و به

غالمرضا حمیدیان 11

مهار بیان بیش از حد آنها در شرایط تمرین و هیپوکسژی ،بژه

مصرف پرسیاوش در کاهش آپوپتوز و ریمژدلینگ اپیتلیژالی

مهار سازوکارهای مرتبط بژا آپوپتژوز و ریمژدلینگ معیژوب

حبابچه های ریوی به دنبال تمرین تناوبی شدید و قرارگیری

اپیتلیالی کمک کند(.)42

در معرض هیپوکسی نتیجژه مهژم پژژوهش حاضژر محسژوب

از سژژویی ارزیژژابی فیتوشژژیمیایی پرسژژیاوش نشژژان از حضژژور

میشود .همچنین با توجه به مقایسه یافته های این پژوهش بژا

مجموعژژژه ای از ترکیبژژژات از جملژژژه فالنوئیژژژدها ،12تژژژری

پژوهش های مشابه گذشته ،به نظر می رسد جهت حمایت از

ترپنوئیدها ،13پروپانوئیدها ،14اولی آننس ها ،10کربوهیدرات

فراینژژدهای رشژژد سژژلولی در حبابچژژه هژژای ریژژوی و مهژژار

ها ،کاروتنوئیدها 14و آالسایکلیس ها 13در این گیاه دارویژی

فرایندهای پژیش آپوپتژوزی ناشژی از قرارگیژری در معژرض

دارد .همچنین برگ پرسیاوش دارای موسیالژ ،17قنژد ،اسژید

هیپوکسی ،استفاده همزمان از تکنیک تیپژر شژدت و عصژاره

گالیژژژک ،16تژژژانن ،21اسژژژانس و مژژژادهای تلژژژخ بژژژه نژژژام

پرسیاوش موثرتر از استفاده هرکدام به تنهایی است.

کاپیالرین21است .بسیاری از ترکیبات یاد شده توانایی خنثی
سازی رادیکال های آزاد و کاهش التهاب را دار هسژتند .در

تشکر و قدردانی

این راستا گژزارش شژد عصژاره پرسژیاوش توانژایی مهژار پژر

مطالعه حاضر برگرفته از طرح پژوهشی مورد نیاز ستاد کژل

اکسیداسیون چربی و افزایش فعالیت آنتی اکسژیدانی آنژزیم

نیروهژژژای مسژژژلح (تژژژاریخ تصژژژویب ، 1360/3/13:کژژژد

هژژا و همچنژژین افژژزایش محتژژوای گلوتژژاتیونی تژژام را دارد.

طرح )660434:است کژه زیژر نظژر دانشژگاه علژوم پزشژکی

 TNF-αیکژی از سژایتوکاین هژای قژوی در بژروز آپوپتژوز

ارتش (آجا) و با حمایژت مژالی آن و همچنژین بژا مسژاعدت

مرتبط بژا گیرنژده هژای مژرگ سژلولی اسژت .در تائیژد ایژن

دانشگاه های مازندران و تبریز به سرانجام رسید .بدین وسیله

فرضیات ،مشاهده شد عصژاره پرسژیاوش توانژایی مهژار بیژان

از مساعدت اساتید و کارشناسان محترم مراکز نام برده تشکر

 TNF-αو  IL-6در مونوسیت/ماکروفژاژ را دارد .گژزارش

و قدردانی بعمل می آید.

شده که بخش مهمی از این تاثیرات مهاری ناشی از غیر فعال
سازی  NF-κBاست( .)24مطالعات نشان مژی دهژد p38

22

بژژرای نسژژخه بژژرداری  NF-κBناشژژی از تحریژژک TNF
ضروری است .عنوان شده است که عصاره پرسیاوش ممکن
است به طور انتخژابی بژر فسفریالسژیون  p38 MAPKاثژر
گذار باشد و تاثیر مهاری بر  NF-κBداشته باشد(.)24

12

- flavonoids
- triterpenoids
14
- phenylpropanoids
15
- oleananes
16
- carotenoids
17
- alicyclics
18
- Mucilage
19
- Gallic acid
20
- tannin
21
- Capillarine
22
- mitogen-activated protein kinases
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فاکتورهای پیش التهابی مختلف را متعادل کند و احتمژاال بژا

فواید بیشتر بهره گیری همزمژان از کژاهش شژدت تمژرین و
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