
The Effect of Six Weeks of Continuous Training with Ziziphus Jujube 
Extract Consumption on Lipocalin-2 and Adiponectin Levels in Plasma 

and Heart Tissue of Rats with Myocardial  Infraction (MI)

Hosseini M.1 MSC, Bambaeichi E.* PhD, Sarir H.2 PhD, Kargarfard M.1 PhD, Mogharnasi M.3 PhD
*Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of I sfahan, Isfahan, Iran.
1Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran.
3Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand , Iran.

Horizon of Medical Sciences
Volume 24, Issue 3, Summer. 2018
Pages: 193-202
Type: Original Research

Abstract
Aims: Exercise training is one of the methods used in cardiac rehab.The aim of this 
study was to determine the effect of six weeks of continuous training with Ziziphus 
Jujube extract consumption on lipocalin-2 and adiponectin levels in plasma and 
heart tissue in rats with myocardial infraction.
Materials & Methods: 30 male Wistar rats weighing 180 - 320 gr, aged 2-3 months, 
were randomly divided into 5 groups of 6 each: 1. Healthy control, 2. Infarction 
control, 3. Infarction + Jujube extract, 4. Infarction +Continuous aerobic exercise, 
5. Infarction +Continuous aerobic exercise + Jujube extract. The training program 
lasted for 5 days per week for 6 weeks and speed of  16 m/min for 40 min per 
day. The Ziziphus jujube extract was gavaged 400 mg / kg for 6 weeks. In the end, 
the rats were anesthetized and blood samples were taken from heart tissue. The 
levels of lipocalin 2 and adiponectin were measured using the appropriate kits and 
ELISA method and  the statistical analysis was conducted using one way ANOVA 
and Tukey post hoc test at a significant level of p<0.05.
Findings: Adiponectin values in heart tissue of rats increased significantly (p<0.05) 
after six weeks of continuous training with Ziziphus Jujube extract consumption. 
While levels of plasma and heart tissue lipocalin-2 and plasma adiponectin did not 
change significantly (p>0.05).
Conclusion: Six weeks of continuous training with Ziziphus Jujube extract 
consumption can improve cardiac damage caused by infarction through increasing 
adiponectin levels in the heart tissue.
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چکیده
اهــداف: تمرینــات ورزشــی یکــی از روش هــای مورداســتفاده در بازتوانــی قلبــی 
ــی  ــن تداوم ــه تمری ــش هفت ــر ش ــن اث ــش تعیی ــن پژوه ــدف ای ــد. ه می باش
ــن در  ــر ســطوح لیپوکالیــن-2 و آدیپونکتی ــاب ب ــا مصــرف مکمــل عن همــراه ب

ــود.  ــی ب ــوس قلب ــی دچــار انفارکت ــب موش هــای صحرای پالســما و بافــت قل
مــواد و روش هــا: 30 ســر مــوش صحرایــی نــر نــژاد ویســتار بــا وزن 180 تــا 320 
گــرم، دامنــٔه ســن 3-2 مــاه، بــه پنــج گــروه 6 تایــی شــامل 1 -کنتــرل ســالم، 2- 
کنتــرل انفارکتــوس، 3-  انفارکتــوس + مصــرف عصــاره عنــاب،  4- انفارکتــوس + 
تمریــن تداومــی هــوازی و 5- انفارکتــوس + تمریــن تداومــی هــوازی + مصــرف 
ــا  عصــاره عنــاب،  تقســیم شــدند. برنامــٔه تمرینــی 5 جلســه در هفتــه، 6 هفتــه ب
ســرعت 16 متــر بــر دقیقــه و 40 دقیقــه در روز  بــود. عصــاره عنــاب، طــی 6 هفتــه 
بــا دوز مصرفــی 400 میلی گــرم بــر کیلوگــرم گاواژ شــد. درپایــان موش هــای 
صحرایــی بی هــوش شــدند و نمونه هــای خــون از بافــت قلــب گرفتــه شــد. ســطوح 
لیپوکالیــن-2 و آدیپونکتیــن بــا اســتفاده از کیت هــای مربوطــه و بــه روش االیــزا 
اندازه گیــری شــد و تحلیــل آمــاری بــا آزمــون واریانــس یک طرفــه و آزمــون 

تعقیبــی توکــی در ســطح معنــاداری p>0/05 انجــام شــد. 
ــه  ــش هفت ــب ش ــا متعاق ــب موش ه ــت قل ــن باف ــر آدیپونکتی ــا: مقادی یافته ه
ــت  ــش یاف ــی داری افزای ــور معن ــاب به ط ــل عن ــرف مکم ــی و مص ــن تداوم تمری
)p<0\05(، درحالی کــه ســطوح لیپوکالیــن-2 پالســما و بافــت قلــب و آدیپونکتیــن 

.)p>0\05(  ــی داری نداشــت ــر معن پالســما تغیی
ــاب،  ــل عن ــرف مکم ــی و مص ــن تداوم ــه تمری ــش هفت ــری: ش نتیجه گی
ــود  ــث بهب ــب باع ــت قل ــن باف ــر آدیپونکتی ــش مقادی ــق افزای ــد از طری می توان

ــود. ــوس ش ــی از انفارکت ــی ناش ــیب های قلب آس
قلبــی،  انفارکتــوس  عنــاب،  عصــاره  تداومــی،  تمریــن  کلیدواژه هــا: 

.2 لیــن- لیپوکا
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مقدمه
بیماری هــای قلبی-عروقــی شــایع ترین علــت مرگ ومیــر در 
ــای  ــز بیماری ه ــران نی ــتند. در ای ــا هس ــورهای دنی ــتر کش بیش
عــروق کرونــر عامــل اصلــی مــرگ و میــر و ناتوانــی مــی باشــند. 
ــا  ــام مرگ ومیره ــد تم ــش از 50 درص ــه بی ــت ک ــده اس عنوان ش
ــر و عــوارض ناشــی  در ایــران ناشــی از بیماری هــای عــروق کرون
ــا  ــده ت ــای انجام ش ــق پیش بینی ه ــم طب ــن رق ــت؛ ای از آن اس
ســال 2020 بــه بیــش از 75 درصــد کل مرگ ومیرهــا می رســد[1]. 
ــت  ــن باف ــاط بی ــات ارتب ــدادی از مطالع ــر، تع ــای اخی در دهه ه
چربــی و عملکــرد پاتولوژیــک و توســعه خطــر بیماری هــای 

قلبــی عروقــی را نشــان داده اند،کــه عمدتــًا از طریــق ترشــح 
پاراکریــن/  اتوکریــن/  شــکل  بــه  شــیمیایی  واســطه های 
اندوکریــن عمــل می کنــد و نه تنهــا عملکــرد قلبی-عروقــی، 
ــم  ــی را تنظی ــای بیولوژیک ــترده ای از فرآینده ــف گس ــه طی بلک
ژالتینــاز  نوتروفیــل  یــا   (Lcn2) لیپوکالیــن-2  می کننــد[2]. 
وزن  بــا  یــک گلیکوپروتئیــن   (NGAL) لیپوکالیــن  مرتبــط 
ــیک  ــرات باکتریواستاس ــه اث ــت ک ــون اس ــی 25 کیلودالت مولکول
ــد  ــوزی دارد و تولی ــی آپپت ــری( و آنت ــد باکت ــده ی رش )مهارکنن
توبولــی  ســلول های  جملــه  از  مختلــف،  ســلول های  در  آن 
ــب، ماکروفاژهــا درپالک هــای  ــال، قل ــه، ســلول های اندوتلی کلی
آترواســکلروزیس نشــان داده شــده اســت[3]. لیپوکالیــن-2 دارای 
ــنتز  ــا و س ــا و فرمون ه ــال  رتینول ه ــد؛ انتق ــی مانن عملکردهای
پروســتاگالندین ها بــوده و در انتقــال آهــن و اســیدهای چــرب، 
ــخ های  ــل پاس ــی و تعدی ــد باکتریای ــار رش ــوز، مه ــای آپوپت الق
ــن-۲  ــه لیپوکالی ــت ک ــده اس ــش دارد[4]. گزارش ش ــی نق التهاب
ممکــن اســت در پاســخ ایمنــی ذاتــی در پاتوژنــز نارســایی 
ــان  ــه بی ــد ک ــان می ده ــا نش ــد[5]. پژوهش ه ــت کن ــی دخال قلب
لیپوکالیــن-۲ در بیمــاران عــروق کرونــر قلــب و انفارکتــوس 
آســیب  موش هــای  پالســمای  در  هم چنیــن  و  میــوکارد[6] 
شــریان کاروتیــد[7] و موش هــای پیونــد قلــب، بعــد از ایســکمی 
و برقــراری مجــدد جریــان خــون[8] به طــور قابل توجهــی افزایــش 
می یابــد. مطالعــات اخیــر افزایــش در ســطوح پالســما نوتروفیــل 
ژالتینــاز مرتبــط بــا لیپوکالیــن در بیمــاری عــروق کرونــر را نشــان 
آترواســکلروز  رونــد  در  می توانــد  افزایــش  ایــن  و  می دهــد 
فراوان تریــن  از  دیگــر  یکــی  باشــد[3].  داشــته  دخالــت 
آدیپونکتیــن  چربــی،  بافــت  از  ترشح شــده  آدیپوکین هــای 
اســت کــه به عنــوان AdipoQ ،ACRP30 شناخته شــده اســت. 
ســطح ســرمی آن در نمونه هــای انســانی در محــدوده 3 الــي 30 
میکروگــرم بــر میلی لیتــر اســت کــه 0/05 درصــد از پروتئین هــای 
ــن  ــده آدیپونکتی ــد. ژن بیان کنن ــام پالســما را تشــکیل می ده ت
روی کرومــوزوم 3q27 انســان قــرار دارد کــه ایــن ناحیــه بــا 
بیمــاری قلبــی- عروقــی و دیابــت همــراه اســت[9]. آدیپونکتیــن 
ــواع  ــر ان ــیاری از دیگ ــط بس ــی توس ــلول های چرب ــر س ــالوه ب ع
از  یافته هــا  می شــود[10]  ترشــح  قلــب  ازجملــه  ســلول ها 
نقــش ضــد التهابــی،  ضــد اســترس اکســیداتیو و فعالیــت ضــد 
آپوپتــوزی آدیپونکتیــن در بیمــاران ایســکمی-رپرفیوژن ریــوی 
حمایــت می کنــد[11]. آدیپونکتیــن از قلــب در برابــر توســعه 
میــوکارد  انفارکتــوس  از  پــس  نقــص عملکــرد سیســتولیک 
ــرکوب  ــود در س ــای خ ــق توانایی ه ــد و از طری ــت می کن محافظ
هیپرتروفــی قلــب و فیبــروز بینابینــی، از قلــب در برابــر از دســت 
دادن ســلول های قلبــی و مویرگ هــا محافظــت می کنــد[12]. 
شــواهد زیــادی ازنقــش محافظــت قلبــی ضــروری آدیپونکتیــن، 
ــی،  ــوس قلب ــه انفارکت ــف، از جمل ــک مختل ــرایط پاتولوژی در ش
ــای  ــی، و بیماری ه ــایی قلب ــدد، نارس ــوژن مج ــکمی/ پرفی ایس
عــروق کرونــر قلــب وجــود دارد و خــواص چندگانــه ای بــرای 
آدیپونکتیــن ماننــد حساســیت انســولین، ضدالتهــاب و تنظیــم 
ــی اســترس های  ــرژی شناخته شــده اســت[13]. از طرف ــادل ان تع
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ــف  ــای مختل ــی( بیماری ه ــز )آسیب شناس ــیداتیو در پاتوژن اکس
ــه بیماری هــای قلبی-عروقــی، ســکته مغــزی، دیابــت و  از جمل
... نقــش مهمــی ایفــا می کننــد کــه بــرای مقابلــه بــا آن مصــرف 
ــواد  ــردد[14]. آنتی اکســیدان ها م ــه میگ ــی اکســیدانها توصی آنت
ضــروری هســتند کــه دارای توانایــی محافظــت از بــدن در برابــر 
آســیب هــای ناشــی از رادیــکال هــای آزاد می باشــند[15]. عنــاب 
ــا  ــا و فالونوئیده ــل تانن ه ــی از قبی ــتن ترکیبات ــل داش ــه دلی ب
خاصیــت آنتــی اکســیدانی و ضدالتهابــی دارد و از بــدن در برابــر 
ــرگ  ــوه، ب ــد[16]. می ــت می کن ــیداتیو محافظ ــترس های اکس اس
ــنتی  ــب س ــترده ای در ط ــور گس ــاه به ط ــن گی ــه ای ــی ریش و حت
بــرای درمــان انــواع بیماری هــا ماننــد اختــالالت گوارشــی، 
ــت،  ــوی، دیاب ــی، مشــکالت کلی ــدی، چاق ضعــف، اختــالالت کب
تــب، کم خونــی، بدخوابــی و کاهــش درد مورداســتفاده قــرار 
ــری  ــد باعــث جلوگی ــاب می توان ــن، عن ــرد[18،17]. همچنی می گی
از ایســکمی میــوکارد و آســیب میــوکارد شــود[19]. لیانگــو چانگ 
)2011(، اثــر عصــاره عنــاب را بــر آســیب اکســیداتیو در عضــالت 
قلــب موش هــای تمریــن کــرده بررســی کردنــد و بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه عصــاره عنــاب، ســطح پراکسیداســیون چربــی قلــب 
را کاهــش، فعالیــت آنزیم هــای آنتــی اکســیدان قلــب را افزایــش 
و عملکــرد قلــب را بهبــود می بخشــد[20]. تاکنــون پژوهش هــای 
ــی  ــی قلب ــی در بازتوان ــات ورزش ــر تمرین ــاره تأثی ــی درب مختلف
ــت.  ــده اس ــی انجام ش ــانی و حیوان ــای انس ــر روی آزمودنی ه ب
برخــی گزارشــات نشــان می دهنــد تمرینــات ورزشــی اســتقامتی 
ــوکارد (MI)، باعــث افزایــش  طوالنی مــدت بعــد از ایســکمی می
ــی دار هیپرتروفــی میوســیت های قلبــی[21] و جلوگیــری از  معن
تغییــر شــکل ســاختاری نامطلــوب بطــن چــپ ناشــی از تزریــق 
ایزوپرنالیــن می گــردد[22]. همچنیــن تمریــن تناوبــی بــا شــدت 
ــش دهــد  ــز را افزای ــل آنژیوژن ــد عوام ــر می توان ــاال، به طــور مؤث ب
و عملکــرد قلــب را در موش هــا پــس از انفارکتــوس قلبــی بهبــود 
بخشــد[23]. از طرفــی برخــی پژوهش هــا نشــان دادنــد تمرینــات 
اســتقامتی کوتاه مــدت بعــد از انفارکتــوس قلبــی، می توانــد 
آســیب بافتــی را در قلــب مــوش تشــدید کنــد[24]. بنــا بــر 
اطالعــات محقــق تاکنــون پژوهشــی دربــاره اثــر تعاملــی فعالیت 
ورزشــی و عصــاره عنــاب در بیمــاران انفارکتــوس میــوکارد انجــام 
ــت  ــتفاده از فعالی ــه اس ــال دارد ک ــن احتم ــت. بنابرای ــده اس نش
ــوکارد،  ــوس می ــس از انفارکت ــاب پ ــار مصــرف عن ورزشــی در کن
به واســطٔه اثــرات مشــابه و کمکــی آن هــا، بتوانــد تأثیــر مثبــت 
ــد.  ــته باش ــب داش ــرد قل ــت و عملک ــود وضعی ــی در بهب مضاعف
ازایــن رو پژوهــش حاضــر، تأثیــر شــش هفتــه تمریــن تداومــی 
ــن-2 و  ــر ســطوح لیپوکالی ــاب ب ــراه مصــرف عصــاره عن ــه هم ب
آدیپونکتیــن در پالســما و بافــت قلــب را در موش هــای صحرایــی 

ــرار داد. ــی مــورد بررســی ق دچــار انفارکتــوس قلب

مواد و روش ها
پژوهــش حاضــر از نــوع تجربــی و کاربــردی می باشــد. ایــن 
پژوهــش در زمســتان 95 در محــل آزمایشــگاه حیوانــات دانشــکده 
کشــاورزی دانشــگاه بیرجنــد انجــام شــد. آزمودنی هــا شــامل 30 

ــرم و  ــا 320 گ ــا وزن 180 ت ــژاد ویســتار ب ــی ن ســر مــوش صحرای
ــی 24  ــور تصادف ــه به ط ــد.  ک ــاه بودن ــنی 3-2 م ــدوده س در مح
ســر القــا انفارکتــوس شــدند و در 4 گــروه 6 تایــی شــامل: کنتــرل 
انفارکتــوس، انفارکتــوس + مصــرف عصــاره عنــاب، تمریــن 
تداومــی هــوازی+ انفارکتــوس، تمریــن تداومــی هــوازی + 
ــه  ــدند. الزم ب ــیم ش ــاب تقس ــاره عن ــرف عص ــوس +  مص انفارکت
ــز در  ــر( نی ــامل 6 س ــالم )ش ــرل س ــروه کنت ــک گ ــت ی ــر اس ذک
ــات  نظــر گرفتــه شــد. موش هــا از مرکــز پــرورش و تکثیــر حیوان
آزمایشــگاهی دانشــگاه علوم پزشــکی بیرجنــد تهیــه شــدند. 
حیوانــات در محیطــی بــا دمــای 2 ± 22 درجــه ســانتی گراد، 
چرخــه روشــنایی و تاریکــی 12:12 ســاعت، در قفــس پلــی کربنــات 
)هــر گــروه در یــک قفــس( نگهــداری شــدند. تغذیــه موش هــا بــا 

ــود.  ــاری ب ــیدن آب اختی ــت و نوش پل
القــاء انفارکتــوس: القـــاء انفارکتــوس قلبـــی بـــا تزریـــق زیــر 
جلــدی ایزوپرنالین بـــه میـــزان 85 میلی گرم/کیلوگـــرم به صورت 
ــرم دارو  ــر 1 میلی گ ــه ازای ه ــالین )ب ــال ســ ــول در نرمــ محلـ
ایزوپرونالیــن، 1 میلــی لیتــر نرمــال ســالین( در دو روز متوالــــی 
ــر  ــورت زی ــا به ص ــه مــوش هــ ــاعت، بــ ــه 24 ســ ــه فاصلــ بــ
جلدی تزریــــق شد تــــا آنفارکتــــوس میــــوکارد تجربــی ایجــاد 
گــــردد[25]. بــــرای اطمینــــان از القــــاء آنفارکتــــوس میـــوکارد 
ــد  ــا دو روز بع ــدادی از موش ه ــی تع ــورت رندوم ــی، به ص تجربـ
از انفارکتــوس بی هــوش شــدند و نمونه هــای بافــت قلــب از 
بطــن چــپ آن هــا بــا اســتفاده از تکنیک هــای هیستوشــیمیایی 
رنگ آمیــزی هماتوکســیلین ائوزیــن مــورد بررســی قــرار گرفــت و 
ــور مناطــق ســفیدرنگ نشــان دهنده آســیب نکــروزی ناشــی  ظه
ــت   ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــد ش ــب تائی ــت قل ــوس در باف از انفارکت
ــد  ــرای تأیی ــی ب ــورت رندوم ــه به ص ــی ک ــروه موش های ــر گ از ه
ایجــاد انفارکتــوس انتخــاب شــدند، پــس از نمونه بــرداری بافــت 
قلبشــان معــدوم شــدند و 24 ســر مــوش صحرایــی بــدون در نظــر 
ــی  ــای تمرین ــدند. گروه ه ــدی ش ــا گروه بن ــن نمونه ه ــن ای گرفت
پــس از گذشــت یــک هفتــه از القــاء انفارکتــوس بــه مــدت شــش 
ــدن روی  ــورت دوی ــی به ص ــن تداوم ــرایط تمری ــت ش ــه تح هفت
تردمیــل قــرار گرفتنــد. در ایــن مــدت گــروه کنتــرل تحــت شــرایط 
ــتند.  ــرار داش ــت( ق ــدون فعالی ــگاه )ب ــتاندارد آزمایش ــط اس محی
گروه هــای مصــرف کننــده عصــاره عنــاب طبــق برنامــه تنظیمــی 

ــد.  ــتفاده می کردن ــاب اس ــل عن از مکم
نحــوه عصــاره گیــری: بــرای عصاره گیــری ابتــدا 50 گــرم 
ــودر  ــد پ ــهر بیرجن ــای ش ــی از باغ ه ــول یک ــاب محص ــوه عن می
ــه  ــرده و ب ــل ک ــد ح ــول 80 درص ــی اتان ــی س ــده را در 1000 س ش
ــر روی شــیکر قرارگرفتــه، بعــد از 24 ســاعت  مــدت 24 ســاعت ب
محلــول از کاغــذ صافــی عبــور داده می شــود. بــرای حــذف حــالل 
ریختــه  درون صفحه هــای شیشــه ای  نمونه هــای صاف شــده 
ــه  ــای 40 درج ــا دم ــا دو روز در آون ب ــک ت ــدت ی ــه م ــده و ب ش
ســانتی گراد قــرار می گیــرد؛ بعــد از تبخیــر حــالل، نمونه هــا 
ــرار داده  ــتفاده ق ــان اس ــا زم ــانتی گراد ت ــه س ــزر 20- درج در فری
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــاره  ب ــزای عص ــی اج ــرای بررس ــدند[26]. ب ش
ــی  ــه آب و هوای ــاس منطق ــر اس ــاب ب ــوه عن ــزای می ــد اج درص
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ــاب در  ــاره عن ــت. عص ــاوت اس ــورها متف ــایر کش ــران و س در ای
آزمایشــگاه شــیمی دانشــگاه بیرجنــد آنالیــز شــد و پــس از 
ــن )%33/96(،  ــاب حــاوی تان بررســی آزمایشــگاهی، عصــاره عن
و کربوهیــدرات  فنــول)%31/85(  پلــی   ،)%0/42( فالوونوئیــد 
ــی  ــا دوز مصرف ــه ای ب ــک دوره 6 هفت ــی ی ــول )36/9%( ط محل
روزانــه 400 میلی گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم از وزن بــدن، بــه هــر 

ــی، گاواژ شــد[27]. مــوش  صحرای
ــا،  ــس از الق ــه پ ــک هفت ــوازی : ی ــی ه ــن تداوم ــکل تمری پروت
ــل  ــر روی تردمی ــدن ب ــوازی دوی ــن ه ــکل تمری ــوس پروت انفارکت
ــی  ــه تمرین ــه( و برنام ــک هفت ــازگاری )ی ــٔه س ــامل دو مرحل ش
ــرعت  ــازگاری س ــه س ــد[28]. در مرحل ــرا ش ــه( اج ــی )6 هفت اصل
دویــدن و مــدت تمریــن به تدریــج افزایــش یافــت بــه ایــن 
ــه و  ــر دقیق ــر ب ــه 10 مت ــر ب ــل از 5 مت ــه ســرعت تردمی صــورت ک
مــدت تمریــن از 5 دقیقــه در هــر جلســه بــه 10 دقیقــه افزایــش 
بــا پروتــکل و  یافــت، بدیــن ترتیــب موش هــای صحرایــی 
شــرایط تمریــن ســازگار شــدند. ســپس مرحلــه مداخلــه فعالیــت 
ورزشــی آغــاز شــد. گروه هــای تمریــن تداومــی، برنامــه تمرینــی 
اصلــی را در هفتــٔه اول بــا ســرعت 10 متــر بــر دقیقــه بــه مــدت 10 
دقیقــه در روز و شــیب نــوار گــردان صفــر درجــه بــرای 5 جلســه در 
ــد. ســرعت و مــدت تمریــن به طــور تدریجــی  هفتــه شــروع کردن
ــا  ــم، موش ه ــه شش ــان هفت ــه در پای ــت به طوری ک ــش یاف افزای
ــه در روز  ــه و 40 دقیق ــر دقیق ــر ب ــرعت 16 مت ــا س ــد ب ــادر بودن ق
ــه ذکــر اســت در هــر جلســه 8 دقیقــه گــرم کــردن  ــد. الزم ب بدون
در ابتــدا و 4 دقیقــه ســرد کــردن در پایــان بــا ســرعت 10 متــر بــر 

دقیقــه انجــام شــد[29]. 
خون گیری و بافت برداری

پــس از اتمــام 6 هفتــه مداخلــه فعالیــت ورزشــی و مصــرف 
عصــاره عنــاب، دو روز پــس از آخریــن جلســه تمرینــی هــر یــک 
از موش هــای صحرایــی توســـط تزریــق مــاده بیهوشــی )ترکیــب 
کتامیــن 70 میلی گــرم بــر کیلوگــرم و زایالزیــن 10 میلی گــرم 
بــر کیلوگــرم( بیهــوش شــدند[30] و ســپس قفســه ســینه حیــوان 
شــکافته شــد و نمونه هــای خــون مســتقیمًا از قلــب حیــوان 
ــک  ــب جــدا و در ســرم فیزیولوژی ــه قل ــه شــد. ســپس عضل گرفت
شست وشــو داده شــد و بالفاصلــه بــا اســتفاده از ازت مایــع 
منجمــد گشــته و بــرای ســنجش هــای بعــدی بــه فریــزر بــا دمــای 
ــز  ــی نی ــای خون ــت. نمونه ه ــال یاف ــانتی گراد انتق ــه س 80- درج
 EDTA ــباع ــول اش ــا محل ــش ب ــردن لوله آزمای ــوط ک ــس از مخل پ
بـــه مـــدت 15 دقیقـه بـا ســـرعت 3200 دور در دقیقـه سـانتریفیوژ 
شــدند و پالســمای به دســت آمده، در فریــزر بــا دمــای 80- درجــه 
بافــت قلــب توســط  ســانتی گراد منجمــد و نگهــداری شــد. 
ــار  ــاوی مه ــر ح ــپس باف ــده و س ــزه ش ــع هموژنی ــروژن مای نیت
ــکا، ســنت لوئیــس ســیگما،  ــاز ســاخت کشــور آمری ــده پروتئ کنن
بــه هــر نمونــه اضافــه شــد و بــه مــدت ده دقیقــه در 1400 دور در 
ــع  ــد و مای ــانتریفیوژ ش ــانتیگراد س ــه س ــای 4 درج ــه و دم دقیق
ــورد  ــه روش برادف ــام ب ــن ت ــری پروتئی ــدازه گی ــت ان ــی جه روی
جمــع آوری گردیــد[31]. ســطوح لیپوکالیــن-2 و آدیپونکتیــن 
در پالســما و بافــت قلــب بــا اســتفاده از کیت هــای آلمانــی 

ــا حساســیت  لیپوکالیــن-2 رت ســاخت شــرکت زلبیــو آلمــان،  ب
ــا حساســیت 28  ــر و آدیپونکتیــن رت ب ــر میلی لیت 0/2 نانوگــرم ب

ــد.  ــی گردی ــزا ارزیاب ــیوه االی ــه ش ــر ب ــر میلی لیت ــرم ب پیکوگ
روش آماری

ــد.  ــام ش ــزاری SPSS 22 انج ــتفاده از نرم اف ــا اس ــاری ب ــز آم آنای
ــع  ــودن توزی ــال ب ــن نرم ــرای تعیی ــک ب ــاپیرو وی ل ــون ش از آزم
ــش از  ــای پژوه ــنجش فرضیه ه ــرای س ــد. ب ــتفاده ش ــا اس داده ه
ــن زوج  ــاوت بی ــن تف ــت تعیی ــه و جه ــس یک طرف ــون واریان آزم
 p>0/05  گروه هــا، از آزمــون تعقیبــی توکــی در ســطح معنــاداری

اســتفاده شــد.

یافته ها
ــه  ــش هفت ــرای ش ــان داد، اج ــش نش ــن پژوه ــای ای یافته ه
بــر  بــه همــراه مصــرف مکمــل عنــاب،  تمریــن تداومــی 
ســطوح لیپوکالیــن-2 و آدیپونکتیــن پالســما و همچنیــن 
مقادیــر لیپوکالیــن-2 بافــت قلــب در موش هــای صحرایــی 
از  نداشــت؛   معنــاداری  تأثیــر  قلبــی  انفارکتــوس  دچــار 
ــرل  ــروه کنت ــب در گ ــت قل ــن-2 باف ــطوح لیپوکالی ــی س طرف
انفارکتــوس نســبت بــه گــروه کنتــرل ســالم افزایــش معنــاداری 
ــر  ــی در مقادی ــش اندک ــن افزای ــودار1(. هم چنی ــان داد )نم نش
تمریــن  گروه هــای  در  )نمــودار2(  پالســما  لیپوکالیــن-2 
تداومــی+ انفارکتــوس + مصــرف عصــاره عنــاب و گــروه تمریــن 
ــبت  ــاره  نس ــوس + عص ــروه انفارکت ــوس و گ ــی+ انفارکت تداوم
بــه گــروه کنتــرل انفارکتــوس مشــاهده شــد امــا ایــن افزایــش 
معنــادار نبــود )p>0.05(. از طرفــی تمریــن تداومــی بــه همــراه 
ــب  ــت قل ــن باف ــطوح آدیپونکتی ــر س ــاب ب ــاره عن ــرف عص مص
ــوس  ــی+ انفارکت ــن تداوم ــروه تمری ــی گ ــای صحرای در موش ه
+ مصــرف عصــاره عنــاب نســبت بــه گــروه کنتــرل انفارکتــوس 
تأثیــر معنــاداری داشــت )نمــودار3(، امــا ســطوح آدیپونکتیــن 
پالســما در گروه هــای تمریــن تداومــی+ انفارکتــوس + مصــرف 
ــوس نســبت  ــن تداومــی+ انفارکت ــروه تمری ــاب و گ عصــاره عن
نداشــت  معنــاداری  تغییــر  انفارکتــوس  بــه گــروه کنتــرل 

ــودار4(. )نم

نمودار1( مقایسه اثر شش هفته مصرف عصاره، تمرین تداومی و مصرف عصاره 
به همراه تمرین تداومی بر سطوح لیپوکالین-2 بافت قلب.

 )p=0.038( اختالف معنادار سطوح لیپوکالین-2 بافت قلب در گروه کنترل انفارکتوس*
نسبت به گروه کنترل سالم.
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نمودار2( مقایسه اثر شش هفته مصرف عصاره، تمرین تداومی و مصرف عصاره 
به همراه تمرین تداومی بر سطوح لیپوکالین-2 پالسما.

نمودار3(مقایسه اثر شش هفته مصرف عصاره، تمرین تداومی و مصرف عصاره 
به همراه تمرین تداومی بر سطوح آدیپونکتین بافت قلب.

*اختالف معنادار سطوح آدیپونکتین بافت در گروه انفارکتوس +تمرین تداومی+عصاره 
.)p=0/023( نسبت به گروه کنترل انفارکتوس

نمودار4(  مقایسه اثر شش هفته مصرف عصاره، تمرین تداومی و مصرف 
عصاره به همراه تمرین تداومی بر سطوح آدیپونکتین پالسما

بحث 
نتایــج پژوهــش نشــان داد، پــس از 6 هفتــه تمریــن تداومــی بــه 
همــراه مصــرف عصــاره عنــاب، مقادیــر آدیپونکتیــن بافــت قلــب 
موش هــای صحرایــی افزایــش یافــت. باوجودایــن در ســطوح 
لیپوکالیــن-2 بافــت قلــب و لیپوکالیــن-2 پالســما و آدیپونکتین 
پالســما تغییــر معنــاداری دیــده نشــد. گزارشــات بیــان می کننــد 
کــه لیپوکالیــن-2 در تجمــع آهــن درون ســلول های قلبــی، 
ــن برخــالف  ــه آدیپونکتی ــوز نقــش دارد درحالی ک ــاب و آپپت الته
ــه  ــن ب ــناخته ای ورود آه ــزم ناش ــق مکانی ــن-2 از طری لیپوکالی
درون ســلول های قلبــی را اصــالح می کنــد؛ از طرفــی تجمــع 
ــای  ــکال ه ــد رادی ــا موجــب تولی ــن درون کاردیومیوســیت ه آه
ــای  ــت آنزیم ه ــاب، فعالی ــاره عن ــه عص ــده[32] و ازآنجاک آزادش

آنتــی اکســیدان قلــب را افزایــش و عملکــرد قلــب را بهبــود 
ــی  ــق مصــرف مکمــل آنت ــی رود از طری می بخشــد[20]، انتظــار م
اکســیدانی عنــاب و بازتوانــی بــا تمریــن تداومــی ایــن رونــد تــا 

ــرل شــود )شــکل 1(. حــدودی کنت

شکل1( مکانیزم ارتباط آدیپونکتین و لیپوکالین-2 در استرس 
اکسیداتیو و آپوپتوز سلول های قلبی

 یافته هــای به دســت آمده از پژوهــش حاضــر بــا تعــدادی از 
ــان  ــکاران )2015( بی ــرزاده و هم ــت. جعف ــو اس ــات همس مطالع
کردنــد پــس از هشــت هفتــه تمریــن تناوبــی هــوازی بــا شــدت 
و گلوکــز پالســما  لیپوکالیــن-2  تغییــرات ســطوح  متوســط 
ــی  ــده درون ــات پیچی ــد ارتباط ــان کردن ــا بی ــوده آنه ــی دار نب معن
بیــن لیپوکالیــن-2 و اختــالالت متابولیکــی ناشــی از چاقــی 
و التهــاب و عوامــل دیگــری ازجملــه تغییــرات هورمونــی و 
ــطوح  ــر س ــبب تغیی ــه س ــد ک ــود دارن ــترا وج ــم سوبس متابولیس
پالســمایی لیپوکالیــن-2 می شــود کــه مســتقل از اثــرات تمریــن 
ــوان  ــا عن ــه ای ب ــکاران )2016( در مقال ــینی و هم ــت[33]. حس اس
اثــر تمریــن هــوازی و مصــرف عصــاره بنــه بــر ســطوح پالســمایی 
ــه انســولین در موش هــای  لیپوکالیــن-2 و شــاخص مقاومــت ب
دیابتــی شــده بــا استرپتوزوتوســین گــزارش کردنــد بیــن ســطوح 
پنج گانــه  گروه هــای  در  لیپوکالیــن-2  شــاخص  پالســمایی 
تمریــن و مصــرف عصــاره بنــه اختالف معنی داری مشــاهده نشــد 
کــه احتمــااًل بــه دلیــل کــم بــودن مــدت تمریــن و دوز مصرفــی 
عصــاره بنــه اســت[34]. قربانیــان و همــکاران )2017( با بررســی اثر 
ــن-2  ــر ســطوح لیپوکالی ــده ب ــی فزاین ــن مقاومت ــک دوره تمری ی
ــی دار  ــر معن ــدم تأثی ــال، ع ــردان غیرفع ــدی در م ــرخ لیپی و نیم
ــات  ــه تمرین ــد ک ــان داد، هرچن ــن-2 را نش ــر لیپوکالی ــن ب تمری
ــی  مقاومتــی باعــث کاهــش معنــی دار برخــی شــاخص های چرب
ــن-2 از  ــه لیپوکالی ــی ک ــد از آنجائ ــان کردن ــا بی ــد، آنه ــون ش خ
ــد،  ــال، کب ــد ســلول های اپی تلی ــی مانن ــر از بافــت چرب ــع غی مناب
کلیــه و ریــه ترشــح می شــود احتمــااًل فعالیــت ورزشــی بــا 
ــح  ــث ترش ــی باع ــل التهاب ــایر عوام ــلول ها و س ــن س ــک ای تحری
بیشــتر لیپوکالیــن-2 شــده اســت هرچنــد ایــن افزایــش معنــادار 
ــارٔه  نبــوده اســت[35]. طبــق بررســی های محقــق، پژوهش هــا درب
اثــر تمریــن بــر تغییــرات لیپوکالیــن-2 و مقادیــر آدیپونکتیــن در 
بافــت قلــب بســیار محــدود اســت. ســونگ و همــکاران )2017( 
گــزارش کردنــد کــه لیپوکالیــن-2 می توانــد پاســخ های اتوفــاژی 
ــد و در مــرگ ســلولی  ــه ایســکیمی متوقــف کن ــی را ب ــد قلب مفی
ــکاران  ــانگ و هم ــد[36]. س ــارکت نمای ــکیمی مش ــی از ایس ناش
ــب از  ــت قل ــن-2 در باف ــش لیپوکالی ــد افزای ــان کردن )2018( بی
ــلول،  ــل س ــه داخ ــن ب ــیدروفورهای آه ــهیل ورود س ــق تس طری
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ارتبــاط مثبتــی بــا نارســایی قلبــی در نمونه هــای انســانی و موش 
ــد ایســکیمی و  ــن-2 در طــول فراین ــن لیپوکالی دارد[37]. هم چنی
برقــراری مجــدد جریــان خــون و در بیماری هــای قلبــی عروقــی و 
انفارکتــوس میــوکارد افزایــش می یابــد[38]، بــا ایــن حــال برخــی 
ــن-2  ــه لیپوکالی ــد ک ــوش نشــان می ده ــر روی م ــات ب از مطالع
ــدن  ــال ش ــتر فع ــه بیش ــظ علی ــم محاف ــک مکانیس ــد ی می توان
ــی  التهــاب از طریــق ســرکوب تولیــد ســیتوکین ناشــی از لیپوپل
ســاکارید باشــد[39]. برخــی پژوهش هــا دربــاره اثــرات ورزش 
ــی و  ــی گرگان ــت؛ طالب ــو اس ــر ناهمس ــش حاض ــج پژوه ــا نتای ب
همــکاران )2011( در پژوهــش خــود روی 32 ســر مــوش صحرایــی 
نــژاد ویســتار تأثیــر یــک جلســه فعالیــت ورزشــی هــوازی را بــر 
ــمایی آن  ــطوح پالس ــرب و س ــت چ ــن-2 باف ــان ژن لیپوکالی بی
مــورد بررســی قــرار دادنــد و نشــان دادنــد کــه ســطوح پالســمایی 
لیپوکالیــن-2 در گروه هــای تمریــن نســبت بــه گروه هــای کنتــرل 
ــان دهنده  ــد نش ــش می توان ــن کاه ــه ای ــت ک ــوده اس ــر ب پایین ت
کاهــش التهــاب ناشــی از دیابــت بــا ورزش باشــد[40]. مقدســی و 
همــکاران )2014( تأثیــر دو نــوع تمریــن مقاومتی و اســتقامتی را 
بــه مــدت هشــت هفتــه بــر ســطح لیپوکالیــن-2 پالســما مــردان 
جــوان ســالم مــورد مطالعــه قــرار دادنــد، نتایــج آنهــا نشــان داد 
ــش  ــث کاه ــی باع ــتقامتی و مقاومت ــن اس ــه تمری ــت هفت هش
ــرل و  ــروه کنت ــه گ ــبت ب ــن-2، نس ــطح لیپوکالی ــر س ــی دار ب معن
کاهــش معنــی دار گلوکــز و مقاومــت انســولینی نســبت به پیــش 
آزمــون در مــردان جــوان ســالم می شــود و نتیجــه گرفتنــد 
فعالیــت ورزشــی بــه دلیــل ماهیــت ضدالتهابــی می توانــد 
ــراد ســالم شــود[41].  باعــث کاهــش ســطوح لیپوکالیــن-2 در اف
عینــر و همــکاران )2007( بــا اســتفاده از یــک مــدل پیونــد قلــب 
هتروتروپیــک قلــب دریافتنــد کــه ایســکیمی و رپرفیــوژن منجــر 
ــب در 12 و  ــن-2 در قل ــم mRNA  لیپوکالی ــردن تنظی ــاال ب ــه ب ب
24 ســاعت پــس از برقــراری مجــدد جریــان خــون می گــردد[42]. 
شمشــکی و همــکاران )2016(، در بررســی اثــر شــش هفتــه 
تمریــن هــوازی بــر ســطوح لیپوکالیــن-2، انســولین و مقاومــت 
بــه انســولین بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه شــش هفتــه تمریــن 
افزایــش معنــادار لیپوکالیــن-2 پالســما و  هــوازی موجــب 
کاهــش معنــادار مقاومــت بــه انســولین شــد کــه احتمــااًل 
ــی در  ــک مکانیســم محافظت ــد ی ــن-2 می توان ــش لیپوکالی افزای
ــی و  ــد[43]. دمیرچ ــولین باش ــه انس ــت ب ــاب و مقاوم ــر الته براب
همــکاران )2011( در مطالعــه خــود روی 9 مــرد چــاق  و 9 مــرد بــا 
وزن نرمــال بــا انجــام پروتــکل بــروس بــر روی تردمیــل افزایــش 
ســطح لیپوکالیــن-2 در هــر دو گــروه را گــزارش کردنــد و عنــوان 
ــب  ــی موج ــرک التهاب ــک مح ــوان ی ــدید به عن ــد ورزش ش کردن
تخریــب پروتئیــن و بافتهــای چربــی و درنتیجــه افزایــش ســطح 
ــطوح  ــش س ــد افزای ــر می رس ــه نظ ــود[44]. ب ــن-2 می ش لیپوکالی
ایــن  تولیــد  و  ترشــح  نشــان دهنده  می توانــد  لیپوکالیــن-2 
پروتئیــن در بافــت قلــب باشــد و ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد 
کــه لیپوکالیــن-2 به عنــوان یــک واســطه در بازســازی قلبــی نقش 
ــی تناقــض نتایــج  ایفــا کــرده باشــد[38]. از طرفــی دلیــل احتمال
پژوهــش حاضــر می توانــد نــوع آزمودنــی، بیمــار بــودن، شــرایط 

ــوش و  ــوس در م ــاء انفارکت ــی از الق ــاوت ناش ــک متف فیزیولوژی
تفــاوت در شــدت تمریــن باشــد. بررســی ها نشــان می دهــد کــه 
در مطالعاتــی کــه کاهــش بافــت چربــی بــه  ویــژه چربــی احشــایی 
ــن-2  ــمایی لیپوکالی ــطوح پالس ــوده، س ــتر ب ــس از ورزش بیش پ
نیــز کاهش یافتــه اســت[35]. بنابرایــن تغییــرات وزنــی، اســترس 
القــاء انفارکتــوس، مدت زمــان شــروع تمریــن پــس از القــا 
انفارکتــوس همــه عواملــی هســتند کــه می توانــد باعــث تناقــض 
ــرای  ــا ب ــه در پژوهش ه ــی ک ــن از آنجائ ــود. هم چنی ــج ش در نتای
لیپوکالیــن-2 هــم اثــرات پیــش آپپتــوزی و هــم ضــد آپپتــوزی 
ــت  ــن-2 باف ــطوح لیپوکالی ــرات س ــت[45] تغیی ــده اس گزارش ش
قلــب را می تــوان پاســخی التهابــی در جهــت رفــع آســیب 
میــوکارد دانســت. بــه نظــر می رســد در پژوهــش حاضــر تغییــرات 
ــت  ــی باف ــرایط التهاب ــع ش ــت رف ــن-2 در جه ــطوح لیپوکالی س
ــوده اســت هرچنــد مکانیــزم عمــل لیپوکالیــن-2 بســیار  قلــب ب
پیچیــده اســت و نمی تــوان اثــر التهابــی و یــا محافظتــی آن را در 
بافــت قلــب بــا اطمینــان توجیــه کــرد. هم چنیــن ایــن احتمــال 
ــن  ــع ترشــح ای ــوان منب ــب به عن وجــود دارد کــه چــون بافــت قل
پروتئیــن محســوب می شــود، تمریــن و مصــرف عصــاره تحریــک 
اندکــی در افزایــش لیپوکالیــن-2 بافــت قلــب ایجــاد کــرده 

ــادار نبــود. هرچنــد معن
در پژوهــش حاضــر پــس از 6 هفتــه تمریــن تداومــی بــه همــراه 
قلــب  بافــت  آدیپونکتیــن  مقادیــر  عنــاب،  عصــاره  مصــرف 
ــب در  ــن از قل ــت؛ آدیپونکتی ــش یاف ــی افزای ــای صحرای موش ه
ــوس  ــس از انفارکت ــتولیک پ ــرد سیس ــص عملک ــعه نق ــر توس براب
مکانیســم هایی  از  برخــی  می کنــد[12].  محافظــت  میــوکارد 
ــد  ــی ض ــه ویژگ ــود ب ــال می ش ــن اعم ــیله آدیپونکتی ــه به وس ک
ــش  ــا کاه ــه ب ــود ک ــوط می ش ــی آن مرب ــک و ضدالتهاب آتروژنی
ــیتوکین های  ــطوح س ــش س ــیژن، کاه ــی اکس ــای واکنش گونه ه
التهابــی ماننــد فاکتــور نکــروز تومورآلفــا و فعال ســازی اکســید 
نیتریــک اندوتلیــال ســنتاز همــراه اســت[11]. نتایــج مربــوط بــه 
آدیپونکتیــن بــا برخــی پژوهش هــا همســو اســت، بطوریکــه شــو 
ــمایی  ــطح پالس ــر س ــوازی ب ــن ه ــر تمری ــکاران )2015( اث و هم
آدیپونکتیــن در  بــه  بیــان پروتئیــن مربــوط  آدیپونکتیــن و 
بــا آپولیپوپروتئیــن  بافــت میــوکارد موشــهای بیمــار شــده 
ــه  ــد دوازده هفت ــان دادن ــد و نش ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ای را م
ــی در وزن  ــرات کم ــا اث ــده تنه ــوازی اعمال ش ــی ه ــه ورزش برنام
بــدن، ســطح چربــی خــون و ســطح آدیپونکتیــن پالســمای 
ــن  ــار پروتئی ــان چه ــا بی ــن ای دارد، ام موش هــای آپولیپوپروتئی
ــده  ــوع 1، گیرن ــن ن ــده آدیپونکتی ــن، گیرن ــه آدیپونکتی ــوط ب مرب
آلفــا فعال شــده بــا پراکســیزوم، پروتئیــن کینــاز فعال شــده 
ــا  ــده ب ــاز فعال ش ــن کین ــفات و پروتئی ــو فس ــن مون ــا آدنوزی ب
آدنوزیــن منوفســفات فســفریله، در بافــت میــوکارد موش هــای 
بیمــار شــده بــا آپولیپوپروتئیــن ای افزایــش یافــت[46]. عبــدی 
ــر ســطح  ــی قلبــی ب و همــکاران )1391( تأثیــر 8 هفتــه بازتوان
ســرمی آدیپونکتیــن و لیپوپروتئینهــای پالســما در مــردان 
ــرار  ــر را مــورد بررســی ق ــه بیمــاری تنگــی عــروق کرون مبتــال ب
دادنــد و نتایــج افزایــش ســطح آدیپونکتیــن و عدم تغییــر وزن 
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دهقانــی و همــکاران )2015(  را نشــان داد[47].  آزمودنی هــا 
ــر  ــوازی را ب ــن ه ــه تمری ــرات 10 هفت ــود اث ــش خ ــی پژوه ط
ــه  ــد و ب ــرار دادن ســطوح آدیپونکتیــن پالســما مــورد بررســی ق
ایــن نتیجــه رســیدند کــه تمرینــات منظــم تناوبــی هــوازی )55 
تــا 85 درصــد ضربــان قلــب بیشــینه( موجــب افزایــش معنــادار 
آدیپونکتیــن پالســمایی دانشــجویان پســر غیــر ورزشــکار شــد 
و پــس از 4 هفتــه بــی تمرینــی کاهــش ســطوح آدیپونکتیــن 
مشــاهده گشــت[48]. در مــورد تأثیــر تمرینــات ورزشــی در 
ــه  ــد ک ــان دادن ــکاران )2015(، نش ــز و هم ــی نان ــی قلب بازتوان
تمریــن تناوبــی و تداومــی هــوازی، مداخلــه هــای مهــم بــرای 
بهبــود عملکــرد قلــب، بازســازی و ظرفیــت فیزیکــی در مــوش 
ــت  ــه ظرفی ــتند، ک ــی هس ــن قلب ــایی مزم ــه نارس ــای مبتالب ه
هــوازی و عملکــرد همودینامیکــی را در ایــن موش هــا افزایــش 
ــش  ــر، پژوه ــش حاض ــج پژوه ــالف نتای ــی برخ داد[49]. از طرف
رنجبــر و همــکاران )2016( دربــاره اثــر تمریــن تداومــی هــوازی 
ــد، شــاخص آســیب در موشــهای دچــار  ــر ســطوح ســرمی کب ب
ــی  ــن تداوم ــه تمری ــه 10 هفت ــان داد ک ــی نش ــوس قلب انفارکت
هــوازی بــا شــدت متوســط، هیــچ تأثیــری بــر عملکــرد قلــب در 
ایــن مــوش هــا نداشــت[50]. در مطالعــه حاضــر اگرچــه ســطوح 
پالســمایی لیپوکالیــن-2 و آدیپونکتیــن تغییــر معنــاداری 
نداشــت، امــا بــه نظــر می رســد افزایــش آدیپونکتیــن در بافــت 
قلــب درنتیجــه اثــرات مثبــت تمریــن و مصــرف عصــاره آنتــی 
ــون  ــت تاکن ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــوده اس ــاب ب ــیدانی عن اکس
هیــچ پژوهشــی تأثیــر فعالیــت ورزشــی را بــر تغییــرات ســطوح 
ــب موردبررســی  ــب، در بافــت قل ــا قل ــط ب آدیپوکاین هــای مرتب
قــرار نــداده اســت و پژوهشــها دربــاره اثــر عصــاره عنــاب 
ــی و  ــری نیاک ــت. قنب ــدود اس ــیار مح ــی بس ــرد قلب ــر عملک ب
همــکاران )2013(، اثــر تمرینــات هــوازی را بــا یــا بــدون عصــاره 
ــفات،  ــری فس ــن ت ــفاتین-1، آدنوزی ــر روی نس ــاب ب ــی عن آب
غلظــت کلســترول بــا چگالــی بــاال و پاییــن  فونــدوس و کبــد 
ــد و  ــی کردن ــاده بررس ــای م ــما، در موش ه ــفاتین-1 پالس و نس
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ورزش و مصــرف عنــاب ممکــن  ب
اســت از اضافــه وزن و بیماری هــای قلبی-عروقــی پیشــگیری 
و  آبــی  عصــاره  اثــر   )2015( همــکاران  و  همتــی  کنــد[28]. 
ــطوح  ــر س ــران را ب ــک و زعف ــاب و زرش ــای عن ــی میوه ه الکل
آدیپونکتیــن موش هــای دیابتــی بررســی کردنــد و افزایــش 
ســطوح آدیپونکتیــن و کاهــش پروفایــل هــای لیپیــدی در 
تمــام گروه هــای عصــاره را گــزارش نمودنــد[51]. یافته هــای 
پژوهــش حاضــر افزایــش آدیپونکتیــن )کاردیوکایــن محافظتــی 
مرتبــط بــا قلــب( را در گــروه تمریــن و مصــرف عصــاره در بافــت 
قلــب نشــان داد و ایــن مهــم احتمــااًل گــواه اثــرات مفیــد 
فعالیــت ورزشــی و عصــاره آنتــی اکســیدانی عنــاب در مراحــل 
ــان  ــد مدت زم ــر می رس ــه نظ ــد ب ــت. هرچن ــی اس ــی قلب بازتوان
یــک هفتــه بــرای بازتوانــی طبیعــی موش هــا و شــروع تمریــن 
پــس از القــا انفارکتــوس، کوتــاه بــوده و نیــز تــوأم شــدن 
تمریــن و گاواژ در یــک روز و عــدم فاصلــه زمانــی کافــی بــرای 
اســتراحت، یــک عامــل استرســی بــرای موش هــای بیمــار 

محدودیت هــای  از  یکــی  می توانــد  و  می شــود  محســوب 
تحقیــق باشــد و شــاید توجیهــی باشــد کــه مداخــالت تمریــن 
و مصــرف عصــاره نتوانســته ســطوح التهــاب را به طــور کامــل 

ــرد. ــن بب ــب و پالســما از بی ــت قل در باف
ــی  ــا جراح ــوس ب ــای انفارکت ــای الق ــود روش ه ــنهاد می ش پیش
ــا تجویــز دوره هــای اســتراحت طوالنی تــر پــس از القــاء  همــراه ب
و  بلندمــدت  تمرینــی  پروتکل هــای  اجــرای  و   انفارکتــوس 
ــر روی نمونه هــای  ــاب، ب ــاوت عصــاره عن مصــرف دوزهــای متف
حیوانــی انفارکتــوس قلبــی در پژوهش هــای آتــی مــورد بررســی 

قــرار گیــرد.

نتیجه گیری
شــش هفتــه تمریــن تداومــی بــه همــراه مصــرف عصــاره عنــاب 
ســطوح آدیپونکتیــن بافــت قلــب را افزایــش می دهــد کــه 
ــش  ــی و نق ــت ورزش ــی فعالی ــش ضدالتهاب ــر نق ــد بیانگ می توان
درک  به منظــور  بااین حــال   باشــد.  عنــاب  اکســیدانی  آنتــی 
بیشــتر ســازوکار عملکــرد لیپوکالیــن-2 در بیمــاران قلبــی انجــام 

پژوهش هــای بیشــتر ضــرورت دارد.

تشــکر و قدردانــی: نویســندگان مراتــب تشــکر و قدردانــی خــود 
را از همــکاری صمیمانــه همــکاران واحــد آزمایشــگاهی دانشــکده 
ــاب  ــد جن ــتاد ارجمن ــژه اس ــد و به وی ــگاه بیرجن ــاورزی دانش کش
آقــای دکتــر ســریر و هم چنیــن کلیــه عزیزانــی کــه در رونــد 

ــد. ــاری رســاندند، اعــالم می دارن اجــرای ایــن طــرح مــا را ی
ــوط  ــه اخالقــی:  نویســندگان کلیــه اصــول اخالقــی مرب تأییدی
بــه تحقیقــات روی نمونه هــای حیوانــی را رعایــت نمــوده و 
مجوزهــای الزم را از کمیتــه اخــالق پژوهــش در حــوزه حیوانــات 

ــد. اخــذ نمودن
 تعــارض منافــع: هیچ گونــه تعــارض منافعــی بیــن نویســندگان 

وجــود نــدارد.
ســهم نویســندگان: مهشــید حســینی) نویســنده اول( پژوهشــگر 
ــنده دوم(  ــی )نویس ــی چ ــت بمبئ ــه؛ عف ــده مقال ــی و نگارن اصل
ــادی  ــئول؛ ه ــنده مس ــه و نویس ــگارش مقال ــای ن ــتاد راهنم اس
ســریر )نویســنده ســوم(  اســتاد راهنمــا و مشــاور مراحــل 
اســتاد  چهــارم(  )نویســنده  مهــدی کارگرفــرد  آزمایشــگاهی؛ 
ــم(  ــنده پنج ــی )نویس ــدی مقرنس ــاری؛ مه ــل آم ــاور تحلی مش

اســتاد مشــاور روش تحقیــق و پروتــکل ورزشــی.   
منبــع مالــی:  مطالعــه حاضــر بــا حمایــت مالــی واحــد امــور 

ــت. ــده اس ــان انجام ش ــگاه اصفه ــی دانش پژوهش
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