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 مقدمه

عضله اسکلتی یـک بافـت متابولیـک ضـروری اسـت کـه       

 درصـد از  62و تقریباً  بدن بوده توده کل درصد از 52تقریباً 

نسـولین در بـدن را   ا توسـط  شـده  تحریـک  گلـوکز  جـذب  کل

اخـتالل عملکـرد عضـالت اسـکلتی ناشـی از       1د.دهیل میتشک

تواند منجر به اختالالت متابولیک، به ویـژه مقاومـت   چاقی می

در  iهـا یتوکنـدری پویـایی م  2د.وش 2ع به انسولین و دیابت نو

ای ضروری برای هسازوکاربه عنوان یکی از  ،عضله اسکلتی

                                                           
i -Mitochondrial Dynamic 

 عارضـه  ایـن القای مقاومت به انسولین، نقش مهمی در تنظیم 

   1د.دار

پـانکراس   بتـای  هـای سـلول  توسط انسولین تولید کاهش

تزریـق   اگرچه. شودمی ii(T1D) یک نوع بروز دیابت به منجر

 امـا  است، دیابت نوع یک درمان برای اولیه راهبردی انسولین

 عملکـرد  عمـل درمـان قطعـی نیسـت و منجـر بـه ضـعف        این

 T1D بــه مبــتال افــراد در زنــدگی کــاهش کیفیــت و عضــالت

( نشان دادند کـه کـاهش   2211و همکاران ) iiiشود. موناکومی

 از شــده تســریع شــکلی ؛T1D در عملکــرد عضــالنی تــوده و

                                                           
ii -Type 1 Diabetes 

iii -Monaco 
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یـا   سـن  افـزایش  بـا  مـرتبط  عضـالنی  تـوده  و قـدرت  کاهش

انـد کـه اخـتالل عملکـرد     سارکوپنی است. محققین نشـان داده 

میتوکندری در تخریب عضالنی ناشی از دیابت نوع یک نقشی 

میتوکنـدری در   بر ایـن اسـاس کـاهش عملکـرد     5اتی دارد.حی

در  6بـر اسـاس پیـری    که است اتفاقی مشابه 6،1دیابت نوع یک

دهـد. اخـتالل عملکـرد میتوکنـدری شـامل      می رخ میتوکندری

 اســترس فعــال، افــزایش اکســیژن هــایگونــه تولیــد افــزایش

ــیداتیو، ــاهش اکس ــاهش  ک ــدریایی، ک ــنفس میتوکن ــت  ت ظرفی

میتوکنـدری،   نفوذپـذیری  منافـذ  شـدن  باز زایشاکسایشی، اف

باشـد؛  کاهش پویایی میتوکندری و در نهایت مرگ سلولی می

بـا وجـود کـاهش و یـا      1،1افتـد. که در دیابت نوع یک اتفاق می

عدم ترشح انسولین در دیابت نوع یک، با ایـن حـال در افـراد    

 12مبتال به این بیماری، مقاومت به انسولین نیز شایع است.

 iiو شـکافت  iجوشـی هـای هـم  ها تحـت چرخـه  میتوکندری

گیرنـد کـه بـه    )تغییرات ساختاری و مورفولوژیکی( قرار مـی 

شــود، میتوکنــدری شــناخته مــییــا پویــایی عنــوان دینامیــک 

مجـدد   ترکیـب  بـا  هـا میتوکندری یا به هم پیوستن جوشیهم

 DNA هـا و هـا، متابولیـت  مانند پـروتئین  ایی؛مواد میتوکندری

کنـد، در  مـک مـی  هـا ک به بازآرایی و رفـع آسـیب   کندریمیتو

و ایجـاد  تقسـیم   فرآینـد  که شـکافت میتوکنـدری شـامل   حالی

است. تعادل بین این دو فرآیند، حرکات های جدید میتوکندری

هـای  د. پـروتئین کنـ و مورفولوژی میتوکنـدری را تعـدیل مـی   

ــایی 2iv-، میتوفیـــوزین1iii-میتوفیـــوزین  1v-و آتروفـــی بینـ

 12،11باشـند. جوشی میتوکندریایی می  کننده فرآیند همهماهن

بـه همـراه پـروتئین شـکافت      1vi-پروتئین وابسته به دینـامین 

 13،11کننـد. تقسیم میتوکندری را رهبری مـی  1vii-میتوکندریایی

این دو فرآیند در شـرایط فیزیولوژیـک متعـادل هسـتند و در     

-ر مـی ها از اهمیـت بـاالیی برخـوردا   هموئوستاز میتوکندری

ریختگـی  عدم تعـادل ایـن دو فرآینـد موجـب بـه هـم       15باشند.

ــدری ــه  ســاختاری میتوکن ــا، اخــتالالت متابولیســمی، تجزی ه

-مــی viiiهــا و مــرگ برنامــه ریــزی شــده ســلول میتوکنــدری

ــدری پســتانداران، هــایســلول در 11،16گــردد.  هــامیتوکن

 خود مورفولوژی مداوم طور به هستند که های پویاییاندامک

                                                           
i -Fusion 

ii -Fission 

iii-Dynamin-related GTPases Mitofusins Specialized Proteins-1 

iv- Dynamin-related GTPases Mitofusins Specialized Proteins-2 

v -Optic Atrophy Protein-1 

vi- Dynamin-related Protein-1 

vii -Mitochondrial Fission Protein-1 

viii -Apoptosis 

 شـرایط  بـه  پاسـخ  در شکافت و جوشیاعمال هم طریق از را

 در فرایندها این تعادل در تغییر و دهندتغییر می سلولی درون

در ارتبـا    و عملکـردی سـلول    شناختیمختلف زیست وقایع

 کیفیت کنترل با مرتبط فرآیندهای کلیدی رخدادها این 16است.

 دریمیتوکن هومئوستاز میتوکندری و بازسازی میتوکندری،

 مطالعـات  11شـوند. محسوب مـی  بالغ عضالنی هایسلول در

 قطعـه  بـا  جوشیهم هایپروتئین کم بیان که نشان داده است

 داده نشان 22است. همراه میتوکندریایی هایشدن شبکه قطعه

هیپرگلیسمی ناشی از دیابت نوع یک که با عـدم   که است شده

میـزان   کـاهش  بـا  دهدترشح یا کاهش ترشح انسولین رخ می

OPA-1 در ارتبا  است و اختالل عملکرد میتوکندی عضالت 

 21به دنبال دارد.  را بافت عضله در سلولی مرگ سرانجام و

 بیـان  یـک،  نـوع  انسولین در دیابت به دنبال کاهش ترشح

DNA چنین بازسازی انـرژی  هم 22یابد،می کاهش میتوکندری

یـک کـاهش    سنتتاز نیز بر اثر دیابت نوع ATPو سطح آنزیم 

کـه میتوکنـدری انـدامکی حیـاتی در     با توجه به ایـن  23یابد.می

لذا کاهش تولید انرژی سـلولی و   21تولید انرژی سلولی است،

در نتیجه اختالل عملکرد میتوکنـدری در دیابـت نـوع یـک رخ     

جوشـی و  هـای هـم  دهد. در دیابت، کاهش تنظیمی پروتئینمی

-در مـوش  13،25است.کاهش حجم میتوکندریایی مشاهده شده 

هـا حـذف شـده بـود،     های بتای آندر سلول OPA-1هایی که 

ترشح انسولین کاهش و هایپرگالیسمی گسـترش یافتـه بـود.    

-در بیماری دیابت، از دست رفتن شکل توبولی برخی سـلول 

هـا و  های عضالنی، و افزایش شکافت نورونهای بتا و سلول

 13است.های حیوانی مشاهده شده اندوتلیوم مدل

اخـتالل عملکـرد    کـاهش  بـرای  مداخلـه  موثرترین ورزش

 باشـد. ورزش بــا میتوکنـدری ناشـی از دیابـت نــوع یـک مـی     

و  میتوکندری زاییزیست افزایش پویایی میتوکندری، افزایش

( نقش مهمـی  ix)میتوفاژی دیده آسیب میتوکندری خودخواری

 62در حفظ عملکرد مطلوب میتوکندری در دیابت نوع یک دارد.

، ورزش یـک رویکـرد   مختلـف  درمـانی  هـای در میان رویکرد

کنتـرل و یـا کـاهش عـوارض     غیردارویی امیدوارکننده بـرای  

با این  باشد.بر عملکرد میتوکندری می ناشی از دیابت نوع یک

هـای ورزشـی   حال بر اساس دانش ما بررسی تـاثیر فعالیـت  

ژه های مرتبط با پویـایی میتوکنـدری؛ بـوی   هوازی بر پروتئین

OPA-1 در بیماری دیابت نوع یک، تاکنون مورد مطالعه قرار ،

 کـه بـر آن اسـت   نابراین، در این مطالعه، فرض نگرفته است. ب

                                                           
ix- Mitophagy 



   

 

در بافـت   OPA-1اوالً؛ دیابت نوع یک منجر به تغییر پـروتئین  

تمرین شود و دوماً های دیابتی میعضله چهار سر ران موش

بر میـزان پـروتئین    با تاثیرتواند ورزشی هوازی متوسط می

 فوق به حفظ پویایی میتوکندری در دیابت نوع یک کمک کند. 

 ها مواد و روش

سر موش صـحرایی   32در مطالعه تجربی حاضر، تعداد  

 222±2/12هفتگی با محدوده وزنی  6نر نژاد ویستار در سن 

تکبیر حیوانات دانشـگاه علـوم پزشـکی جنـدی     مرکـز گرم از 

 هــایقفــس در تــایی 1 هــایگــروه در و تهیــه شــاپور اهــواز

 درجـه  22±2 دمایی شرایط در کربناتپلی استاندارد از جنس

 روشـنایی -تـاریکی  سـاعت  12:12 سـیکل  تحت گراد وسانتی

 و آب بـه  آزاد دسترسـی  هـا مـوش  تمامی به. شدند دارینگه

 اسـتاندارد  غـذایی  رژیـم  یک با که شد داده موش ویژه غذای

 تغذیــه( کربوهیــدرات ٪51 و تئینپــرو ٪32 ، چربــی از 11٪)

آزمایشـگاه   محیط با سازگاری هفته یک گذشت از بعد. شدند

 بـه  تصـادفی  طـور  بـه  هـا مـوش  نوارگردان، با آشناسازی و

(، DCشـاهد ) -(، دیابـت DTتمـرین ) -( دیابتn=6گروه ) چهار

شـدند. قابـل    تقسـیم  ( HCشاهد )-( و سالمHTتمرین )-سالم

ا بـ کـار   اصول اخالقـی  ، کلیهپژوهش حاضرذکر است که در 

داری، تغذیـه، القـاء دیابـت،    )جابه جایی، محـیط نگـه   حیوانات

اخالق دانشـگاه آزاد   یتهمکسط توتمرین، بی هوشی، تشریح( 

 IR.IAU.AHVAZ.REC.1399.098 کد با اهواز دحوا اسالمی

 قرار گرفت. مورد تایید

ی گـرم بـه ازا  میلی 52القاء دیابت با تزریق درون صفاقی 

ــین    ــول استروپتوزوتوس ــدن محل ــوگرم وزن ب ــر کیل  STZه

(Sigma, St. Louis, MO ؛ حل شده در بافر سیترات)M 25/2 

هـای غیـر دیـابتی نیـز معـادل      انجام شد. به موش =5/1Phبا 

بـه صـورت درون    =5/1pHبـا   M  25/2حجمی بافر سیترات

شـد. جهـت تزریـق درون صـفاقی از سـرن       صفاقی تزریق 

ساعت پـس از تزریـق، بـا ایجـاد      16فاده گردید. انسولین است

یک جراحت کوچک توسط النست بر روی ورید دم، یک قطره 

خون بر روی نوار گلوکومتر قـرار داده شـد و نـوار توسـط     

ــد   ــومتر )گلوکوترن ــان( 2دســتگاه گلوک  i، شــرکت روشــه آلم

ها باالتر از های صحرائی که قند خون آنگیری و موشاندازه

عنوان دیابتی در نظر گرفته بود به لیترم بر دسیگرمیلی 322

گیری هفتگی سـطح  قابل ذکر است که عالوه بر اندازه 21شدند.

                                                           
i -Glucotrend 2- Roche, Germany 

هـا نیـز توسـط    گلوکز خون، در پایـان هـر هفتـه وزن مـوش    

 شد.گیری و ثبت میترازوی مخصوص موش اندازه

 پروتوكل تمرين هوازي

ی را هفته تمـرین اسـتقامت   6به مدت  HTو  DTهای گروه

درصد اکسـیژن مصـرفی    52-55جلسه در هفته( با شدت  5)

بیشینه بر روی نوارگردان با شیب صفر درصد انجام دادنـد.  

یافتـه و از  تدریج افـزایش  سرعت و مدت تمرین نوارگردان به

متــر در  12دقیقـه در هفتـه اول،    12متـر در دقیقـه بــرای    12

در دقیقه برای  متر 11-15دقیقه در هفته دوم،  22دقیقه برای 

دقیقـه   32متر در دقیقه برای  11-15دقیقه در هفته سوم،  22

دقیقـه در   32متر در دقیقـه بـرای    11-16در هفته چهارم، به 

هــای جهـت رســیدن سـازگاری   26هفتـه پــنجم افـزایش یافــت.  

آمده به حالت یکنواخت، تمامی متغیرهـای تمرینـی در   دستبه

  (.1داشته شدند )جدول  ههفته پایانی )هفته ششم( ثابت نگ

های صحرائی در پایان شش هفته برنامه تمرینـی و  موش

ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، توسـط تزریـق درون    16

گـرم در هـر کیلـوگرم( و    میلـی  12صفاقی ترکیبی از کتامین )

هوش شدند. سپس گرم در هر کیلوگرم( بیمیلی 12زایالزین )

تانداردهای الزم، بافـت  تحت شرایط استریل و بر اسـاس اسـ  

عضله چهارسر ران از محل چسـبندگی بـه اسـتخوان لگـن و     

استخوان درشت نی برداشته شـد. بافـت اسـتخراج شـده در     

هـا تـا زمـان انجـام آزمایشـات      نیتروژن مایع منجمد و نمونه

داری شدند. جهت گراد نگهدرجه سانتی -62ملکولی در فریزر

با استفاده  iiز روش االیزاا OPA-1گیری سطح پروتئین اندازه

آمریکــا کــه توســط  iiiهــای شــرکت مــای بیوســورساز کیــت

ــد.      ــتفاده ش ــود اس ــده ب ــه ش ــتوژنتیک تهی ــگاه هیس آزمایش

حساسیت کیـت االیـزای مخصـوص مـوش صـحرایی بـرای       

لیتـر بـا دقـت    نـانوگرم بـر میلـی    1/2سنجش پـروتئین فـوق   

 درصد بود. 15( کمتر از CVسنجی )درون

ها از آمـار توصـیفی )میـانگین،    یل دادهجهت تجزیه و تحل

انحــراف معیــار، رســم جــدول و نمــودار( و آمــار اســتنباطی 

ها با آزمـون شـاپیرو و ویلـک    استفاده شد. طبیعی بودن داده

مورد ارزیابی قرار گرفـت. جهـت مقایسـه متغیرهـای وزن و     

هـای چهـار گـروه در هشـت زمـان      سطح گلوکز خون مـوش 

هـای مکـرر   گیـری ریانس با انـدازه مختلف از آزمون تحلیل وا

 استفاده شد. 

                                                           
ii- Enzyme-linked Immunosorbent Assay 

iii -MyBioSource 



  

 

 پروتکل تمرين استقامتي  -1جدول

 هفته ششم هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول 

 32 32 32 22 22 12 مدت تمرین )دقیقه(

 11-16 11-16 11-15 11-15 12 12 سرعت نوارگردان )متر بر دقیقه(

 

هـا از  گـروه  OPA-1پروتئین جهت مقایسه تغییرات سطح 

 ن تعقیبـی تـوکی  و آزمـو  iطرفـه آزمون تحلیل واریـانس یـک   

افزار تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم .اسـتفاده گردید

SPSS  25/2و در سطح معناداری  22نسخهP≤  .انجام گردید 

 هايافته

-برای بررسی تغییرات وزن و میزان گلوکز خـون مـوش  

کـه  هـا، بـا توجـه بـه ایـن     ( در گـروه 1 ارنمودرایی )های صح

 STZ ،16زمـان مختلـف )قبـل از تزریـق      6هـا در  گیریاندازه

و در پایان هر شش هفتـه از دوره   STZساعت پس از تزریق 

هـا بـا آزمـون    ها در گروهتمرین( صورت گرفت، مقایسه داده

های مکرر انجام شد. نتایج ایـن  گیریتحلیل واریانس با اندازه

ها نشان داد که اختالف معناداری در وزن اولیه موش آزمون

(، امـا در  =136/2Pهای مورد مطالعه وجود نداشت )در گروه

شـاهد بـه   -دیابـت  پایان مطالعه، میانگین تغییرات وزن گـروه 

(. =226/2Pشاهد بود )-سالم تر از گروهطور معناداری پایین

ناشـی   از طرفی شش هفته تمرین هوازی مانع از کاهش وزن

-از القاء دیابت گردید و میانگین تغییـرات وزن گـروه دیابـت   

شـاهد  -هـای پایـانی نسـبت بـه گـروه دیابـت      تمرین در هفتـه 

ــی  ــزایش معنــ ــت )افــ ــودار (. =211/2Pداری داشــ (2)نمــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت بعد از  48ء ديابت، هاي مختلف و فواصل زماني پيش از القاها در گروهمقايسه ميزان تغييرات وزن بدن موش -1نمودار 
 القاء ديابت و در پايان هر هفته از برنامه تمرين هوازي

 

 

122/1 
138/1 

114/1 

i- Analysis of Variance (ANOVA) 

 



   

 

سـاعت پـس از القـای دیابـت بـا       16سطح گلـوکز خـون،   

هـای  هـای گـروه  تزریق صفاقی استرپتوزوتوسـین در مـوش  

داری تمـرین( افـزایش معنـی   -شاهد و دیـابتی -دیابتی )دیابتی

طرف دیگر هرچند سطوت گلوکز خـون  (، از 211/2Pیافت )

در پایان برنامه تمرین هوازی در گروه دیابتی تمرین به طور 

هـای  داری کاهش نشـان داد ولـی در مقایسـه بـا گـروه     معنی

ــم  ــالم ه ــی  س ــتالف معن ــان از اخ ــود  چن ــوردار ب داری برخ

(221/2P= .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي مختلف و فواصل زماني بعدد از القداء ديابدت و هدر     ها در گروهگلوكز خون موش مقايسه ميزان تغييرات سطوح -2نمودار
 هفته تا پايان برنامه تمرين هوازي

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمـون تعقیبـی تـوکی،    

 OPA-1دار سطح پروتئین در گروه دیابت شاهد کاهش معنی

هده بافت عضله چهارسرران نسبت به گروه سالم شاهد مشـا 

 OPA-1(. از طرف دیگـر بـین سـطح پـروتئین     P=221/2شد )

شـاهد و  -هـای گـروه دیابـت   بافت عضله چهارسر ران موش

(. P=216/2داری وجـود داشـت )  تمرین تفـاوت معنـی  -دیابت

دار بنابراین شش هفته تمرین هوازی منجر بـه افـزایش معنـی   

هـای  بافت عضله چهارسر ران موش OPA-1سطوت پروتئین 

سـالم  -هـای دیـابتی  تمرین در مقایسه با مـوش -ابتیگروه دی

بافت  OPA-1چنین قابل ذکر است که سطوت پروتئین شد. هم

تمرین بـه حـدی   -های گروه دیابتعضله چهارسر ران موش

داری شـاهد تفـاوت معنـی   -افزایش یافت کـه بـا گـروه سـالم    

 (.3 نمودار( )P=131/2نداشت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هاي مورد مطالعهبافت عضله چهارسر ران گروه OPA-1مقايسه سطوح  -3 نمودار

 دیابت تمرین-دیابت شاهد و دیابت شاهد -های سالم شاهدگروه OPA-1دار بین سطوت * تفاوت معنی

111/1 

114/1 

112/1  

* 

111/1  

* 



  

 

 بحث

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دیابت ناشی از تزریـق  

دار گلـوکز خـون و   استرپتوزوتوسین منجر به افزایش معنـی 

چنـین بـر   شود. همهای دیابتی میموش دار وزنکاهش معنی

در عضـله چهـر سـر ران     OPA-1اثر دیابت سـطح پـروتئین   

داری یافـت. از طـرف دیگـر شـش هفتـه تمـرین       کاهش معنی

دار سطح گلـوکز خـون، افـزایش    هوازی منجر به کاهش معنی

دار سـطح پـروتئین   ها و نیز افزایش معنیدار وزن موشمعنی

OPA-1   هـای دیـابتی   سـر ران مـوش   در بافت عضـله چهـار

 گردید.

فرآینـد   هـوازی  نشان داده شده است که تمرین ورزشـی 

 و ATP سـرعت تولیـد   و در نتیجـه  کننـد می فعال را گلیکولیز

منجـر   دیابـت،  به مبتال افراد دهند که دررا افزایش می الکتات

عروقـی،   بهبود عملکرد قلبـی  انسولین، به حساسیت به بهبود

 باعـث  هوازی تمرین خاص، طور به 21شود.ریوی و ایمنی می

 در انسـولین  بـه  مقاومـت  کـاهش  و چربـی  متابولیسـم  بهبود

T1D چنین بهبود کنتـرل گلـوکز خـون بـر اثـر      هم 32شود.می

تمرین هوازی در افراد مبتال به دیابت نوع یـک گـزارش شـده    

 ورزشــی تمــرین کــه اســت شــده ثابــت خــوبی بــه 31اســت. 

 i(GLUT4) 1دهنـده گلــوکز انتقـال اسـتقامتی میـزان پـروتئین    

 عضـله  GLUT4 دهد، افـزایش می افزایش را اسکلتی عضالت

ــوکز جــذب افــزایش باعــث اســکلتی  اســکلتی در عضــالت گل

شود و در نتیجه از هیپرگلیسمی ناشی از دیابت تـا حـدی   می

 32 شود.جلوگیری می

های دیابتی شاهد در تحقیق حاضـر بـه طـور    وزن موش

های گروه سالم کنتـرل کمتـر بـود    ه موشداری نسبت بمعنی

اما در گروه دیابتی که تمرین ورزشی هوازی داشتند کـاهش  

ــه ــی  وزن در هفت ــانی معن ــای پای ــوص  ه ــود. در خص دار نب

سازوکار کاهش وزن بـر عـوارض دیابـت، نشـان داده شـده      

اســت کــه اســترس اکســیداتیو ناشــی از دیابــت بــا افــزایش  

ــویژه واســطه ــی عضــالنی ب ــاز  یوبیکــوئیتین هــای آتروف لیگ
iiMuRF1 ــه ضــعف و در نتیجــه آتروفــی عضــالنی  منجــر ب

 بـا  ورزشـی  چنین گزارش شده است کـه تمـرین  شود. هممی

 دو هـر  در MuRF1 بیـان  مهـار  و اکسـیداتیو  استرس کاهش

 بافـت عضـالت   تحلیـل و آتروفـی   پـروتئین،  و mRNA سطح

ار چنین مهـ دهد. هممی کاهش دیابتی هایموش در را اسکلتی

                                                           
i- Glucose Transporter Type 4 

ii- Muscle RING-finger Protein-1 

( در MHC)iiiاز تخریب زنجیره سنگین میوزین  MuRF1بیان 

 33کند.نتیجه؛ تحلیل بافت عضالنی جلوگیری می عضله و در

های اصلی تحقیق حاضر این بود کـه انجـام   از دیگر یافته

دار سـطوت  شش هفته تمـرین هـوازی موجـب افـزایش معنـی     

دیابـت نســبت بــه گــروه  -در گــروه تمــرین OPA-1پـروتئین  

 گردد. یابتی مید-شاهد

تاکنون مطالعات بسیار محدودی در خصوص آثار تمرین 

ورزشی بر دینامیک میتوکندری انجام شده است، بـه طـوری   

که سازوکار دقیق کنترل بازسـازی میتوکنـدری بـه وضـوت     

هـای  رسـد کـه گونـه   مشخص نیست. این گونـه بـه نظـر مـی    

اشـته  کنندگی مهمی در این فرآینـد د اکسیژن فعال نقش تنظیم

ــه  ــد گون ــع تولی ــال ) باشــند. در واق ( ivROSهــای اکســیژن فع

توانـد بـه تغییـر    میتوکندریایی ناشی از فعالیـت ورزشـی مـی   

جوشـــی و شـــکافت هـــای هـــمســـریع در بیـــان پـــروتئین

دهـد کـه   شواهد اخیر نشـان مـی   31میتوکندریایی منجر گردد.

استرس اکسیداتیو منجـر بـه شـکافت میتوکنـدریایی خواهـد      

ــد. ــز 35ش ــش    گ ــه نق ــت ک ــده اس ــکافت  ROSارش ش در ش

میتوکندری و تبدیل به واحدهای متالشی شـده، بـه غلظـت و    

-مدت زمان تجمع آن وابسته است. بر این اساس، به نظر مـی 

تواننـد  رسد که تمرین ورزشی وابسته به شـدت فعالیـت مـی   

شـوند و بـر ایـن     ROSمنجر به افـزایش سـطوت متفـاوتی از    

شی و شکافت را تحـت تـأثیر قـرار    جوهای هماساس پروتئین

 36دهند.

( گزارش کردند کـه  2211و همکاران ) vدر این زمینه فیلی

درصـد ضـربان قلـب     62-65ای بـا  دقیقه 62هفته تمرین  12

در بیمـاران   OPA-1بیشینه موجب افـزایش تنظیمـی سـطوت    

بعالوه نشان داده شده است که بیـان یکـی    31گردد.دیابتی می

 OPA-1سـاز ترشـح    یتوکندریایی کـه پـیش  از پروتئازهای م

(، در مـدل حیـوانی دیابـت    viاست )پروتئاز لوزی میتوکنـدری 

یابد و سه هفته تمرین ورزشی دویدن پنجاه درصد کاهش می

یک ساعته در روز، سطوت پروتئاز لوزی شکل میتوکندری را 

سـو بـا   گرداند که همبه حدود چهل درصد مقدار اولیه باز می

جوشـی پـس از فعالیـت    های مربـو  بـه هـم   ئینافزایش پروت

چنـین زعفرانیـه و   هـم  36باشـد. ورزشی در افراد دیـابتی مـی  

نشان دادند که دوازده هفته تمـرین   1122همکارانش در سال 

                                                           
iii- Myosin Heavy Chain 

iv -Reactive Oxygen Species 

v- Fealy 

vi -The Mitochondrial Rhomboid Protease (PSARL) 



   

 

یـک درصـدی    و دار هفتـاد تناوبی شدید موجب افزایش معنی

 31گـردد. نسبت به گروه شاهد دیابتی می OPA-1در بیان ژن 

گـزارش کردنـد کـه میـزان      2211و همکاران در سال  iاما لیو

های صحرایی در بافت عضله دوقلوی موش OPA-1پروتئین 

بعـالوه،   12داری نداشـته اسـت.  نر مدل کبد چرب تغییر معنـی 

ی خود بـر روی  در مطالعه 2212و همکارانش در سال  iiژن 

های صحرایی چاق تحت رژیم غـذایی پـر چـرب نشـان     موش

-نسبت به مـوش  OPA-1جوشی ان پروتئین همیزدادند که؛ م

داری نداشـته  های گروه شاهد کـه الغـر بودنـد تغییـر معنـی     

گونه که مشاهده شد در تحقیقات مختلـف نتـایج   همان 11است.

متفاوتی به دست آمده است و این ناهمگونی به ویـژه زمـانی   

-ها و برنامـه شود که انواع تمرین ورزشی با شدتنمایان می

های تمرینی کوتاه مـدت  شوند. برنامهتلف مقایسه میهای مخ

فقط منجر به یک پاسخ حاد در رخدادهای فیزیولوژیـک بـدن   

شوند و چند ساعت بعد از تمرین آثار بدست آمده از بـین  می

چنین در خصوص تمـرین شـدید نیـز نشـان داده     رود. هممی

شده است که این تمرین سطح باالیی از استرس اکسیداتیو را 

های اکسیژن و نیتروژن کند و با تجمع گونهبه بدن تحمیل می

اکسیداسـیونی، زمینـه را بـرای    واکنشی و تضعیف دفاع آنتی

ریزی شده سـلول فـراهم   اختالل عملکرد، و حتی مرگ برنامه

تواند به تجزیه کند. بعالوه، فعالیت ورزشی سنگین نیز میمی

سیون فسـفریالتیو  ی میتوکندریایی و اختالل در اکسیداشبکه

با توجه به تاثیر مببت تمرین هوازی بـا شـدت    12منجر گردد.

متوسط بر ظرفیت اکسیداسیونی و نیز بر ساختار و عملکـرد  

رسـد در تحقیـق حاضـر نیـز افـزایش      میتوکندری، به نظر می

های دیابتی تحت عضله چهارسر ران در موش OPA-1سطح 

 تمرین منسوب به تمرین هوازی باشد.

بـا حساسـیت    OPA-1ن داده شده است که بین سطح نشا

داری وجـود دارد و  به انسولین و ظرفیت هوازی رابطه معنی

بر اثر فعالیت ورزشی، بویژه فعالیت ورزشی هوازی با شدت 

یابد. درپژوهش حاضر نیز افزایش می OPA-1متوسط سطح 

عضـالنی بـا افـزایش برداشـت گلـوکز       OPA-1افزایش سطح 

نتیجه کاهش میزان گلوکز خون  سکلتی، و درتوسط عضالت ا

  13همراه بود.

های مرتبط بـا پویـایی میتوکنـدری شـامل طیـف      پروتئین

جوشــی و شــکافت هســتند. در هــای هــموســیعی از پــروتئین

جوشـی  های مرتبط با همپژوهش حاضر فقط یکی از پروتئین

(OPA-1مورد اندازه )    شـود  گیری قـرار گرفـت. پیشـنهاد مـی

، DRP-1های مرتبط با پویایی میتوکندری مانند وتئینسایر پر

MFN1 ،MFN2،FIS1   شناســی ، همــراه بــا بررســی بافــت

های ورزشی مورد میتوکندری، در دیابت و تحت تاثیر فعالیت

 مطالعه قرار گیرد.

: در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که گيرينتيجه

ز خـون،  شش هفته تمرین هوازی عالوه بر کاهش سطح گلوک

در بافت عضـله چهـار    OPA-1موجب افزایش سطح پروتئین 

شود. با توجه به نقش پـروتئین  های دیابتی میسر ران موش

جوشی و درنتیجه عملکرد مطالوب میتوکندری، به فوق در هم

هـای ورزشـی بـویژه از نـوع هـوازی      رسـد فعالیـت  نظر مـی 

ویی جهت تواند به عنوان یکی از راهبردهای مفید وغیر دارمی

حفظ پویایی و عملکرد میتوکندری در عضالت دیـابتی مـورد   

توجه قرار بگیرد.

نامـه کارشناسـی ارشـد    این مقالـه برگرفتـه از پایـان    :سپاسگزاري

باشـد کـه هزینـه انجـام آن     دانشگاه آزاد اسالمی واحـد اهـواز مـی   

وسیله از حوزه پژوهش بصورت شخصی تامین شده است که بدین

اسالمی واحد اهواز و عوامـل مـرتبط تقـدیر و تشـکر     دانشگاه آزاد 

 شود.  می

 تضـاد  گونـه هیچ که دارندمی اعالم نویسندگان مقاله منافع: تعارض

ندارد. وجود حاضر پژوهش در منافعی
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Abstract 
Introduction: Mitochondrial dynamic disorders are attributed to many diseases such as 

diabetes. MFN2 and OPA-1 proteins are the main regulators of fusion, and DRP1 is the essential 
protein regulating mitochondrial fission. Increasing or decreasing the expression of relevant genes 
will cause an imbalance between these two processes. This study evaluated the effect of six weeks 
of aerobic training on mitochondrial levels of the OPA-1 quadriceps muscle in Streptozotocin-
induced diabetic rats. Materials and Methods: In this study, 32 rats were randomly divided into four 
groups (n=8): healthy-control, healthy-exercise, diabetes-control, and diabetes-exercise. The 
animals ran on a treadmill according to the endurance training protocol five sessions per week for 
six weeks. Diabetes was induced by injecting Streptozotocin (50 mg/kg) solution. After the last 
training session, the rats were anesthetized by intraperitoneal injection of ketamine (90 mg/kg) and 
xylazine (10 mg/kg), and quadriceps muscle tissue was removed and maintained according to 
standard conditions. One-way ANOVA test was used to compare the groups at a significance level 
of 0.05, and the Tukey post hoc test was used to examine the differences between the means of the 
two groups. Results: Induction of diabetes significantly reduced OPA-1 levels in the quadriceps 
muscle tissue of the diabetic rats (p=0.012). Also, six weeks of aerobic training significantly 
increased the OPA-1 protein level in the quadriceps muscle of the trained diabetic rats (p=0.016). 
Conclusion: Induced diabetes reduces the OPA-1 protein level, but aerobic exercise increases its 
level in diabetic rats, leading to increased fusion and thus improved mitochondrial function in the 
muscle tissue of rats. 
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