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فيزيولوژي ورزشي

اثر دو الگوی تمرین با نسبت روزهای استراحت به تمرین متفاوت و مصرف مکمل عسل
طبیعی بر غلظت اینترلوکین 6-سرم و بیان آن در بافت هیپوکمپ موشهای صحرایی
نر نابالغ
3

احمد رحمانی ،1علی گرزی ، 2زهرا محمدی
*

 .1استادیار رفتار حرکتی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .2دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .3کارشناسیارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
تاريخ دريافت1397/08/14 :

تاريخ پذيرش1398/03/27 :

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسي تأثير دو الگوي تمرين با نسبت روزهاي استراحت به تمرين متفاوت
همراه با مصرف عسل طبيعي ،بر ميزان  IL-6سرم و بيان آن در بافت هيپوکمپ بود 36 .موش صحرايي نر
نابالغ در شش گروه کنترل ،عسل ( 10درصد در آب آشاميدني) ،تمرين تناوبي شديد چهارروزه ،تمرين تناوبي
شديد چهارروزه  +عسل ،تمرين تناوبي شديد هفتروزه و تمرين تناوبي شديد هفتروزه  +عسل قرار گرفتند.
دورههاي تمرين چهارروزه (سه روز تمرين و يک روز استراحت) و هفتروزه (شش روز تمرين ،يک روز
استراحت) تناوبي شديد ( 16-10متر در دقيقه در هفتة اول و  36-40متر در دقيقه در هفتة آخر) بهمدت يک
ماه انجام شد .غلظت  IL-6سرم در گروه تمرين هفتروزه نسبت به گروه کنترل باالتر بود (.)P = 0.001
سطوح  IL-6سرم در گروه عسل -تمرين هفتروزه پايينتر از گروه تمرين هفتروزه بدون مکمل
( )P = 0.018بود .بين گروه چهارروزه و گروه کنترل تفاوت معناداري وجود نداشت ( .)P = 0.946هر دو نوع
تمرينهاي هفتروزه ( )P = 0.007و چهارروزه ( )P = 0.005موجب باالتررفتن معنادار بيان ژن IL-6
هيپوکمپ شدند؛ اما مصرف مکمل عسل در گروه هفتروزه ( )P = 0.583و چهارروزه ( )P = 0.983موجب
تعديل بيان ژن  IL-6هيپوکمپ نشد؛ بنابراين ،تمرينهاي تناوبي شديد بيان ژن  IL-6را در هيپوکمپ افزايش
ميدهند؛ اما دورههاي تمريني طوالنيتر موجب افزايش سيستميک سايتوکاينهاي التهابي ميشوند .مصرف
عسل اثرهاي مرکزي تمرينهاي تناوبي شديد را تعديل نميکند؛ بااينحال ،ميتواند التهاب سيستميک را
کاهش دهد .همچنين ،اثرهاي ضدالتهابي عسل در شرايط غيرتمريني و غيرالتهابي ،مشاهده نميشوند.
واژگان کلیدی :تمرين تناوبي شديد ،عسل ،اينترلوکين ،6-هيپوکمپ
* نویسندة مسئول

Email: a_rahmani@znu.ac.ir
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مقدمه
رشد مغز فرایندی پیچیده است که با مجموعهای از مراحل حیاتی همراه است و هر مرحله بهمنظور
پیکربندی ساختار طبیعی مغز انجام میشود .رشد ساختار مغز قبل از تولد شکل میگیرد؛ اما رشد
کامل آن به محرکهای پس از تولد بستگی دارد که بر عملکرد مغز تأثیر میگذارند ( .)1مطالعات
نشان دادهاند که فعالیت ورزشی در دوران پیش از بلوغ تأثیر مطلوبی بر مغز دارند و عملکرد دستگاه
عصبی را بهبود میبخشند ()2؛ بهعنوانمثال ،کیم 1و همکاران ( )3نشان دادند که تمرین بچهموش-
های صحرایی روی تردمیل ،آپوپتوز ناشی از استرس را سرکوب میکند و بر سنتز سروتونین و
فعالسازی عصبی تأثیر مطلوب میگذارد؛ اما تمرین با شدت زیاد و فواصل استراحتی کم میتواند
موجب بروز فشار اکسایشی در مغز شود .ازجمله تمرینهایی که ورزشکاران در برنامة تمرینی خود از
آن استفاده میکنند ،تمرینهای تناوبی پرشدت ) (HIIT2در سطوح مختلف سنی هستندHIIT .
ممکن است از چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد که با وهلههای گوناگون بهوسیلة چند دقیقه
استراحت یا فعالیت با شدت کم از هم جدا میشوند ( .)4شدت تمرین یک عامل ایجاد التهاب است و
پاسخ التهابی ناشی از تمرین در رشد مغز در دورة پس از تولد به مرحلة رشدی وابسته است ( .)5فشار
مزمن ناشی از تمرین شدید میتواند باعث ایجاد التهاب و سرکوب زایش نورونهای جدید در
هیپوکمپ شود .هیپوکمپ بخشی از مغز است که توانایی ایجاد نورونهای جدید را دارد و ساختاری
حیاتی برای حافظه و یادگیری محسوب میشود .فشارهای فیزیولوژیک و روانی زیاد بر دستگاه ایمنی
تأثیر میگذارند و موجب کاهش کربوهیدرات و افزایش تجمع آمونیاک در مغز میشوند ( .)6همچنین،
تراکم عوامل فشارزا با ایجاد اختالل در عملکرد دستگاه ایمنی و خستگی جسمانی ناشی از فعالیت
ورزشی شدید ،میتواند سبب تغییر غلظت سایتوکینهای التهابی در مغز شود ( .)7 ,8سایتوکاینها
پروتئینهای کوچکی هستند که توسط سلولهای ایمنی (ماکروفاژها ،لنفوسیتها و غیره) ترشح
میشوند و به دو نوع پیشالتهابی و ضدالتهابی تقسیم میشوند ( .)9افزایش غلظت سایتوکینهای
التهابی در ورزشکاران عوارضی مشابه بیماری روانی ،افزایش در سطوح خستگی و پیشروی بهسوی
واماندگی و درنتیجه ،کاهش کیفیت اجراهای ورزشی را درپی خواهد داشت ( .)10همچنین ،افزایش
سایتوکاینهای  IL-1β3 ،IL-6 ،IL-18و  TNFα4موجب ازدسترفتن نرون 5میشود ( .)11اینترلوکین-
 )IL-6( 6ازجمله سایتوکاینهای پیشالتهابی /ضدالتهابی است که غلظت آن در پالسما در پاسخ به
1. Kim
2. High Intensity Interval Training
3. Interleukine-1β
4. Tumor Necrosis Factor-α
5. Neuronal Loss
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یک جلسه تمرین واماندهساز بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد و بعد از تمرین کاهش مییابد (.)12
مطالعاتی که اثرهای  IL-6را در افراد سالم درحالاستراحت بررسی کردهاند ،نشان دادهاند که تزریق
 IL-6موجب افزایش احساس خستگی ،برهمخوردن وضعیت روانی ،باالرفتن ضربان قلب و برهمخوردن
الگوی خواب میشود ( .)13بهعالوه ،افزایش مزمن  IL-6ممکن است موجب صدمه به مغز شود (.)14
مطالعات حیوانی نشان دادهاند که  IL-6بیانشده در بافتهای مغز (استروسیتها و میکروگلیاها)،
نروژنز هیپوکمپ را محدود میکند و تمایز سلولهای بنیادی به سلولهای عصبی را کاهش میدهد
(.)14
درمورد تأثیر تمرینهای جسمانی بهویژه تمرینهای  HIITبر مغز در دوران پیش از بلوغ ،مطالعات
اندکی انجام شدهاند .یکی از پژوهشهای انجامشده دراینزمینه نشان داد که یک هفته دویدن روی
تردمیل با شدت کم تا متوسط ،نوروژنز را در هیپوکمپ موشهای  35روزه افزایش میدهد.)15( .
کیم و همکاران( )3نیز به این نتیجه رسیدند که  30دقیقه دویدن در روز با شدت مالیم به مدت چهار
هفته در موشهای یکماهه ،تأثیر مثبتی بر آپوپتوز دارد؛ بااینحال ،در این پژوهشها فاکتورهای
التهابی اندازهگیری نشدند؛ اما دی آلمیدا 1و همکاران ( )16گزارش دادند که تمرین شدید در موش-
های  21-30روزه موجب باالرفتن  IL-6هیپوکمپ میشود .درمقابل ،لزی و همکاران ( )17نتیجه
گرفتند که هشت هفته تمرین باالتر از آستانة الکتات بر برخی از سایتوکاینهای التهابی در مغز
موشهای آزمایشگاهی تأثیر ندارد .ازسویدیگر ،برخی از پژوهشها نشان دادهاند که حجمهای مختلف
یک برنامة تمرینی با شدت یکسان میتواند اثرهای متفاوتی بر سایتوکاینها داشته باشد ()18؛
برایناساس ،انجام پژوهشهایی کاربردی با هدف تعیین راهبردهای تمرینی برای جمعیتهای مختلف
بهویژه افراد درحالرشد درگیر در فعالیتهای رقابتی و ورزشی میتواند مفید واقع شود .پژوهشها
نشان دادهاند که رعایت الگوی استراحت /تمرین مطلوب در این قبیل از تمرینهای اینتروال شدید
الزامی است .هیونز 2و همکاران ( )19نشان دادند که پروتکل تمرینی پرشدت با استراحت کوتاه،
موجب افزایش  IL-6در مردان و زنان شد .همچنین ،توصیه شده است که برای کاهش ابتالبه عفونت،
بعد از دو روز تمرین تناوبی بسیار شدید ،یک روز استراحت درنظر گرفته شود ()20؛ ازاینرو ،یکی از
اهداف پژوهش حاضر ،تعیین اثرهای التهابی دو الگوی برنامة تمرینی تناوبی با فاصلة تمرین /استراحت
متفاوت بود .دراینراستا ،به استفاده از مکملهای غذایی برای پیشگیری از افزایش فاکتورهای التهابی
نیز توجه شده است .براساس مطالعات انجامشده ،بیش از  5000نوع منابع ضدالتهابی و آنتیاکسیدان
1. De Almeida
2. Heavens

116

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،42تابستان 1398

شناسایی شدهاند که شامل میوهها ،گیاهان سبز ،سبزیها ،ادویه ،چای ،شکالت تلخ ،شراب قرمز و
عسل هستند ( .)13عسل طبیعی حاوی کربوهیدراتهایی مانند گلوکز ،فروکتوز و نیز پروتئینها ،مواد
معدنی ،اسیدهای ارگانیک و ترکیبات آروماتیک است .بهعالوه ،آنزیمهایی مانند گلوکز اکسیداز و
کاتاالز ،ویتامینهای  Aو  ،Eفالونوئیدها و اسیدهای فنولیک در عسل وجود دارند که دارای خواص
آنتیاکسیدانی هستند ()21؛ ازاینرو ،اثرهای ضدالتهابی عسل توجه بسیاری از پژوهشگران را بهخود
جلب کرده است .مکانیسم دقیق عمل عسل هنوز ناشناخته است؛ اما پژوهشها بر اثرهای ضدباکتریایی
آن تمرکز کردهاند .مکانیسم اثر عسل ممکن است مربوط به سطح پایین  PHو محتوای باالی شکر
آن باشد (اسموالریتة باال) که برای توقف رشد میکروبها کفایت میکند ( .)22بهعالوه ،میزان زیاد
شکر در عسل ،اثرهای دهیدراتاسیونی دارد که این موضوع از رشد باکتری جلوگیری میکند (.)23
پژوهشها نشان دادهاند که با مصرف عسل ،ظرفیت آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی سرم افزایش مییابد
و سایتوکینهای التهابی ( IL-1 ،IL-6 ،IL-10و  )TNF-αکاهش مییابند ( .)24دراینراستا،
چپیولیس 1و همکاران ( )25نشان دادند که مصرف مکمل عسل بهمدت  12ماه باعث کاهش فشار
اکسایشی میشود و حافظة فضایی را بهبود میبخشد .همچنین ،شش هفته مصرف عسل محلول در
آب ،از میزان  TNF-αدر پالسمای موشهای صحرایی میکاهد ( .)23در یک مطالعه ،مصرف خوراکی
( )5 g/kgالتهاب ایجادشده در موشها را کاهش داد ( .)26بهطور مشابه ،در یک پژوهش ،مکملدهی
عسل با دوز روزانه  70گرم و بهمدت هشت هفته ،نشانگرهای التهاب پالسما مانند  IL-6 ،TNF-αو
 IL-8را در دوچرخهسواران جاده کاهش داد ( .)21در مطالعة صالحیان و همکاران ( 10 ،)24هفته
تمرین شدید ،سطوح  IL-6و  TNF-αسرم مردان ورزشکار را افزایش داد؛ اما ،مصرف عسل میزان این
سایتوکاینها را کاهش داد .پژوهشهای انجامشده درزمینة عسل ،عمدتا به اثرهای مؤثر و مثبت آن
اشاره میکنند .ازطرفدیگر ،با توجه به سازگاریهای سودمند تمرینهای تناوبی بر ظرفیت ورزشی و
متابولیسم انرژی (هوازی و بیهوازی) و صرفة زمانی آن ،این نوع تمرین دربین ورزشکاران درحالرشد
شیوع یافته است .همچنین ،ازآنجاییکه حدی بحرانی برای اجرای تمرینهای ورزشی سنگین وجود
دارد و اغلب ورزشکاران روی لبة تیغ حرکت میکنند و نیز با توجه به نیازهای رشدی ورزشکاران
پیش از بلوغ ،بهنظر میرسد که استفاده از راهبردهای طراحی تمرین و تغذیه بتواند بازیافت موردنیاز
ورزشکاران در دورة رشد را فراهم کند و مانع از بیشتمرینی آنها شود.
بنابراین ،نظر به اینکه مقادیر سرمی  IL-6نشاندهندة میزان التهاب بافتهای محیطی بدن و سطوح
بافتی آن در هیپوکمپ ،بیانگر مقدار التهاب مرکزی هستند ،هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی
تأثیر دو الگوی تمرین اینتروال شدید با طول دورة چهارروزه و هفتروزه همراه با مکمل عسل طبیعی،
1. Chepulis
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بر میزان پروتئین اینترلوکین 6-سرم و میزان آن در بافت هیپوکمپ موشهای صحرایی نابالغ بود؛
برایناساس ،برای کنترل متغیرهای ناخواسته که در مطالعات انسانی میتوانند بر سطوح سایتوکاینها
اثرگذار باشند ،این پژوهش بهصورت تجربی و روی موشهای آزمایشگاهی انجام شد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنوع تجربی است که به شیوة مداخلهای انجام گرفت .نمونة آماری این پژوهش  36سر
موش صحرایی نر ویستار با میانگین سنی  20روز بودند که براساس وزن همگنشده و به روش تصادفی
به شش گروه کنترل (شش سر) ،عسل (شش سر) ،تمرین تناوبی شدید با الگوی طول دورة چهارروزه
(شش سر) ،تمرین تناوبی شدید با الگوی چهارروزه  +عسل (شش سر) ،تمرین تناوبی شدید با الگوی
طول دورة هفتروزه (شش سر) و تمرین تناوبی شدید با الگوی هفتروزه  +عسل (شش سر) تقسیم
شدند .نمونهها پس از تهیه از انستیتوی پاستور کرج ،طی یک هفته پروتکل آشناسازی (از سرعت 10
متر در دقیقه بهمدت یک دقیقه تا سرعت  16متر در دقیقه بهمدت یک دقیقه) ،دویدن روی نوار
گردان را تجربه کردند (شکلهای شمارة یک و شمارة دو) .درطول دورة آشناسازی ،برای یادگیری و
تحریک دویدن ،موشها شوک الکتریک خفیف (یک میلیآمپر) را تجربه کردند که این شوک با شروع
تمرینهای اصلی قطع شد .درطی پژوهش ،حیوانها در قفسههای پلیکربنات با دمای محیط 22 ± 2
درجة سانتیگراد در چرخة تاریکی روشنایی  12:12ساعت و رطوبت  45 ± 5درصد نگهداری شدند.
عسل تهیهشده در آزمایشگاه گروه علوم دامی دانشکدة کشاورزی دانشگاه زنجان آزمایش شد .نتیجه
نشان داد که این مکمل برطبق استاندارد جهانی ،دارای رطوبت  PH = 3/6 ،17/7و ساکارز  4/2است
که دراختیار گروههای دریافتکنندة عسل بهصورت محلول در آب آشامیدنی قرار گرفت .در گروههای
مکمل ،از رژیم پایة استاندارد همراه با  10درصد مکمل عسل بهصورت محلول در آب آشامیدنی روزانه
استفاده شد ( )27و در سایر گروهها نیز از رژیم پایة استاندارد تهیهشده از شرکت خوراک دام تهران
و آب آشامیدنی استفاده شد .درطی مطالعه ،موشها به آب و غذا دسترسی آزاد داشتند .موشها در
شروع تمرینهای  22روزه (سن ازشیرگرفتن) بودند و تا رسیدن به سن بلوغ 30 ،تا  40روز فاصله
داشتند .بههمیندلیل ،پس از یک دوره آشناسازی یکهفتهای با محیط آزمایشگاهی و تمرین ،طول
دورة پروتکل تمرینی  30روز تعیین شد که با دورة پیش از بلوغ موشها برابر است .هدف از استفاده
از موشهای نابالغ ،بررسی اثرهای تمرین با راهبردهای تغذیهای و تمرینی مختلف در سن رشد بر
عوامل پیش التهابی بود .موشهای صحرایی روی دستگاه نوار گردان مخصوص جوندگان (ساخت
صنعت پیشرو اندیشة صنعت -شیراز) تمرین کردند .برای اندازهگیری وزن از ترازوی کمپکت اسکیل-
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اچ تی  1500ساخت چین استفاده شد .وزنکشی در دو نوبت انجام شد :ابتدا پس از یک هفته
آشناسازی ،با هدف همسانسازی وزنی گروهها و سپس ،در پایان یک ماه پروتکل تمرین ،با هدف ثبت
میزان افزایش وزن.
در این پژوهش ،تمرین تناوبی شدید درقالب تمرین با الگوی دورههای چهارروزه (سه روز تمرین و
یک روز استراحت) و هفتروزه (شش روز تمرین و یک روز استراحت) انجام شد .در هر دو شیوه،
سرعت در الگوی اول برابر با  10تا  16متر در دقیقه بود .بهتدریج سرعت تمرین افزایش یافت
تازمانیکه در دورة آخر به  36تا  40متر (متوسط  37تا  38متر در دقیقه) در دقیقه (معادل حدود
 85درصد  )Vo2 maxرسید ( .)28-31مدت تمرین همان یک دقیقه با  10تکرار در یک دورة تمرینی
بود (شکلهای شمارة یک و شمارة دو) .برای جلوگیری از بیشتمرینی ،مدت زمان استراحت بین
تکرارهای تمرین در دورة چهارم به بیش از دو برابر مدت زمان استراحت دورههای قبلی افزایش یافت
و همچنین ،سرعت تمرین کاهش یافت ( .)4 ,32 ,33پروتکل تمرینی براساس برنامههای تمرین
تناوبی در پژوهشهای حیوانی قبلی ( )34و توانایی موشهای نابالغ پژوهش حاضر تعدیل شد و درطی
دورة پژوهش ،اعمال شد (جدول شمارة یک).
جدول  -1برنامة باردهي تمرين تناوبي شديد در گروه با الگوهاي تمرين چهارروزه و هفتروزه معادل حدود
 50تا  85درصد )35 ,31( Vo2 max
الگوي تمرين
دورة چهارروزه
( 28روز)

دورة هفتروزه
( 28روز)

سرعت (متر /دقیقه)
مدت فعالیت (دقیقه)
مدت استراحت (دقیقه)
تکرار
هفتههای تمرین
سرعت (متر /دقیقه
مدت فعالیت (دقیقه)
مدت استراحت (دقیقه)
تکرار

1

2

3

4

5

6

7

18
1
2
10

22
1
2
10

26
1
2
10

20
1
2
10

30
1
2
10
3
31
1
2
10

34
1
2
10

38
1
2
10
4
37
1
2
10

1
19
1
2
10

2
25
1
2
10

 48ساعت پس از آخرین جلسة تمرینی ،حیوانات پس از بیهوشی با کتامین ( 30تا  50میلیگرم
بهازای هر کیلوگرم از وزن بدن) و زایالزین (سه تا پنج میلیگرم بهازای هر کیلوگرم از وزن بدن)
1. Compactscale-ht500
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قربانی شدند  .برای جداسازی هیپوکمپ ،بالفاصله بعد از جداکردن سر حیوانات توسط گیوتین،
جمجمه شکافته شد و با توجه به مشخصات هیپوکمپ ،بهکمک اطلس پاکسینوس ،هیپوکمپها از
سایر نواحی مغز جدا شدند .نمونة خونی بهدستآمده با سرعت  3000دور در دقیقه بهمدت  10دقیقه
در دمای چهار درجة سانتیگراد سانتریفیوژ شد و سرم بهدستآمده برای هر نمونه در میکروتیوب
جمعآوری شد .سرم و هیپوکمپ بالفاصله در ازت مایع منجمد شدند و برای انجام مراحل بعدی در
فریزر  -80درجه سانتیگراد قرار گرفتند .در زمان تشریح ،برای جلوگیری از تداخل اثر زمان تشریح
بر میزان هورمونها (ریتم شبانهروزی) ،موشها بهصورت متناوب از گروههای ششگانه تشریح شدند.
نمونههای هیپوکمپ پس از شستوشو با آب مقطر در ازت مایع فریز شدند و برای اجرای کارهای
آزمایشگاهی در یخچال با دمای  -80درجة سانتیگراد نگهداری شدند .بافتهای هیپوکمپ با دستگاه
هموژنایزر و با استفاده از بافر فسفات سالین ( )PBSهموژن شدند و پس از سانتریفیوژ ،سوپرناتانت
بهدستآمده توسط کیت دو ایکس هایپر اسکریپ 1ساخت کشور کره و کیت سیناکلون 2ساخت ایران
و کیت ریبوئکس 3ساخت کشور کره ،مخصوص موشهای صحرایی برای اندازهگیری بیان ژن IL-6
هیپوکمپ تجزیهوتحلیل شدند؛ برایناساس ،ابتدا از بافت هیپوکمپ  RNAاستخراج شد .بدینمنظور،
یک میلیلیتر محلول ( RNX-plusشرکت سیناژن -ایران) به میکروتیوبهای محتوای نمونه اضافه
شد و محتویات میکروتیوبها بهخوبی هموژن شدند .سپس 200 ،میکرولیتر کلروفرم به هر تیوب
اضافه گردید .سانتریفیوژ نمونهها بهمدت  15دقیقه با دور  12000 rpmدر دمای چهار درجة
سانتیگراد انجام شد .فاز آبی حاوی  RNAبه میکروتیوب جدید منتقل شد و همحجم آن ایزوپروپانل
سرد اضافه گردید .سپس ،میکروتیوبها در دستگاه سانتریفیوژ بهمدت  10دقیقه با دور  12000در
دمای چهار درجة سانتیگراد  RNAقرار داده شدند و با تخلیة ایزوپروپانل پلت  RNAبهدست آمد.
شستوشوی  RNAبرای حذف آلودگیهای نمکی از آن ،با افزودن  50میکرولیتر اتانول  75درصد و
سانتریفوژ بهمدت هشت دقیقه با دور  7500در دمای چهار درجة سانتیگراد انجام شد .برای بررسی
کیفی و کمی RNAهای استخراجشده ،از ژل آگارز  1/5درصد و جذب اسپکتروفتومتری با استفاده از
دستگاه نانودراپ (شرکت  )R & Dاستفاده شد ( .)26برای اطمینان از صحت انجام تلخیص ،RNA
 RNAاستخراجشده از بافتها بهتفکیک روی ژل آگارز یک درصد ران شد و دو باند  s28 RNAو
 s18رؤیت شد .همچنین ،با استفاده از دستگاه نانودراپ (شرکت  ،)R & Dمیزان غلظت  RNAو
1. 2X HyperScrip One-Step RT-PCR Master Mix
2. Cinnaclon Qualitative PCR
3. RiboEx Ls Total RNA
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ODهای  260/280و  260/230بهعنوان شاخصهایی برای بهترتیب پروتئین و فنولی بررسی شد
( .)36پس از بررسی کیفیت و کمیت RNAهای استخراجشده از بافت هیپوکمپ cDNA ،ساخته شد
که برای انجام واکنش  qRT-PCRبرای تمامی نمونهها استفاده شد cDNA .با استفاده از کیت مستر
میکس( RT 1شرکت جینیل ،2کرة جنوبی) براساس دستور کار شرکت به شرح زیر سنتز شد .یک
میکرولیتر از  RNAاستخراجی (بین  100تا  1000نانوگرم) ،یک میکرولیتر پرایمر اولیگاد3
 10پیکومول و  12میکرولیتر مسترمیکس  RTدر حجم نهایی  20میکرولیتر در دمای  42درجة
سانتیگراد برای یک ساعت قرار داده شدند .سپس ،برای غیرفعالکردن آنزیم ،میکروتیوبها در دمای
 70درجة سانتیگراد به مدت پنج دقیقه قرار داده شدند .واکنش  qPCRدر دستگاه روتورجین3000 4
(کیاگن 5آمریکا) با استفاده از کیت  5Xمستر میکس اواگرین( 6سوالیس بایوداین ،7استونی) انجام
گرفت .برنامة حرارتی شامل  15دقیقه در دمای  95درجة سانتیگراد و  45سیکل شامل 95
(دناچوریشن -8جداسازی رشتههای ( 52 ،)NDAآنئلینگ -9کاهش دما برای اتصال پرایمرها) و 72
(اکستنشن -10طویلشدن رشتههای  )DNAدرجة سانتیگراد و هرکدام  12ثانیه بود .ژن بتا-اکتین11
بهعنوان ژن رفرنس برای هر نمونه  cDNAدرکنار ژن هدف بهکار گرفته شد .نتایج  ctبهصورت دو
تکرار در دستگاه ریل تایم پی سی آر 12بهدست آمد .درنهایت ،تغییرات بیان ژن  IL-6با استفاده از
نرمافزار رست 13و براساس روش پفافل 14تجزیهوتحلیل شدند .روش محاسبة بیان ژن بهصورت توان
دوم منهای دلتا دلتای سیتی( )2-ΔΔCTبهصورت تغییریافته بود .نمونههای خونی نیز پس از
سانتریفیوژ ( 3000دور در دقیقه ،بهمدت  10دقیقه) توسط کیت بوستر بایولوجیکال 15ساخت کشور
آلمان برای اندازهگیری پروتئین  IL-6به روش االیزا تجزیهوتحلیل شدند.

1. Master Mix
2. Geneall
3. Oligodt
4. Rotorgene
5. Qiagen
6. 5X Master Mix Evagreen
7. Solice Biodine
8. Denaturation
9. Annealing
10. Extension
11. Beta-Actin
12. Real Time PCR
13. REST
14. PFAFFL
15. Boster Biological
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برای آزمون توزیع طبیعی دادهها در گروهها ،از آزمون شاپیرو -ویلک 1استفاده شد .تحلیل آماری
دادهها با استفاده از آزمون آنوا 2و آزمون تعقیبی توکی در برنامة اس.پی.اس.اس 3.نسخة  16در سطح
معناداری  0/05انجام شد.
مالحظات اخالقي :همة مراحل پژوهش براساس موازین اخالقی و اصول راهنمای نگهداری و استفاده
از حیوانات آزمایشگاهی که توسط  NIH4منتشر شده است ،انجام

شد5.

نتایج
پس از همگنکردن وزن موشهای صحرایی درهنگام شروع تمرینهای اینتروال شدید ،وزن اولیه و
پایانی آنها (برحسب گرم) تفاوت معناداری را نشان داد (جدول شمارة یک) .با توجه به دادههای این
جدول مشاهده میشود که بیشترین افزایش وزن در گروه  HIITچهارروزه -عسل ( 132/8گرم) و
کمترین افزایش وزن مربوط به گروه کنترل ( 104/23گرم) است .میانگین متوسط افزایش وزن دربین
شش گروه حدود  119/2گرم است (جدول شمارة یک).
جدول  -1ميانگين وزن اوليه و نهايي آزمودنيها (برحسب گرم)
گروهها

تعداد

وزن اوليه

وزن نهايي

تغيير وزن در يک ماه

کنترل

6

84/57

188/8

+104/23

عسل

6

83/16

208/9

+125/74

 HIITچهارروزه

6

84/10

196/5

+112/4

 HIITچهارروزه -عسل

6

84/80

217/6

+132/8

 HIITهفتروزه

6

84/50

205/7

+121/2

 HIITهفتروزه -عسل

6

86/10

204/9

+118/8

جمع کل

36

84/53

203/73

+119/2

1. Shapiro-Wilk
2. ANOVA
3. SPSS
4. National Institutes of Health
کد کمیتة اخالق دانشگاه زنجان 5. Code: ZNU.ECRA.2018-5
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تغییرات  IL-6سرم و بیان ژن  IL-6هیپوکمپ :میزان  IL-6سرم دربین گروههای ششگانه تفاوت
معناداری را نشان داد ( .)P = 0.001همچنین ،میزان بیان ژن  IL-6هیپوکمپ دربین گروهها تفاوت
معناداری داشت (.)P = 0.004
تمرین در یک الگوی هفتروزه ،موجب باالتررفتن  IL-6سرم ( )224/83 ± 86/03در مقایسه با گروه
کنترل ( )94/83 ± 28/74شد ()P = 0.001؛ اما تمرین طول دورة چهارروزه ()68/83 ± 24/06
تفاوت معناداری را در میزان  IL-6سرم ایجاد نکرد ( .)P = 0.946مکملدهی همراه با تمرین اینتروال
شدید هفتروزه ( )123 ± 59/59موجب کاهش معنادار سطوح  IL-6سرم نسبت به گروه تمرین
هفتروزه بدون مکمل شد ()P = 0.018؛ اما بین تمرین طول میکروسیکل چهارروزه با عسل (45/35
 )135/83 ±و شرایط تمرین چهارروزه بدون مصرف مکمل عسل ( )68/83 ± 24/06در میزان IL-6
سرم تفاوت معناداری مشاهده نشد (( )P = 0.23شکل شمارة یک).

شکل  -1غلظت  IL-6سرم موشهاي صحرايي (ميانگين  ±خطاي معيار ميانگين)
* :تفاوت معنادار نسبت به گروه کنترل ،عسل ،تمرین اینتروال شدید چهارروزه -عسل ،تمرین اینتروال شدید چهارروزه
و تمرین اینتروال شدید هفتروزه -عسل ()P < 0.05

هر دو گروه تمرینهای شدید اینتروال در الگوی هفتروزه ( )P = 0.007( )8/98 ± 2/50و چهارروزه
( )P = 0.005( )9/46 ± 1/00بهطور معناداری بیان ژن  IL-6هیپوکمپ باالتری را نسبت به گروه
کنترل ( )1/48 ± 2/20داشتند؛ اما در بیان ژن  IL-6هیپوکمپ گروه هفتروزه با عسل (± 0/68
 )6/22نسبت به گروه تمرین هفتروزه تفاوت معناداری مشاهده نشد ( .)P = 0.583بین گروه تمرین
چهارروزه و گروه تمرین چهارروزه همراه با مکمل عسل ( )8/36 ± 3/51نیز تفاوت معناداری وجود
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نداشت ( .)P = 0.983بهعالوه ،استفاده از عسل در شرایط غیرتمرینی ( )5/64 ± 0/49تفاوت معناداری
را نسبت به گروه کنترل نشان نداد (( )P = 0.201شکل شمارة دو).

شکل  -2ميزان بيان ژن  IL-6هيپوکمپ (ميانگين  ±خطاي معيار ميانگين)
* :تفاوت معنادار نسبت به گروه کنترل ()P < 0.05

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وزن گروه عسل در مقایسه با گروه کنترل 20 ،درصد و گروه
چهارروزة تناوبی با عسل در مقایسه با چهارروزة تناوبی 18 ،درصد بیشتر افزایش یافته است .همچنین،
غلظت  IL-6سرم در گروه هفتروزه ،بهطور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود؛ اما در الگوی چهارروزه،
تفاوت معناداری با گروه کنترل مشاهده نشد .بیان ژن  IL-6هیپوکمپ نیز در هر دو گروه تمرینهای
تناوبی شدید الگوی هفتروزه و چهارروزه به طور معناداری باالتر از گروه کنترل بود.
افزایش وزن بیشتر ( 20درصدی) گروه عسل در مقایسه با کنترل و  18درصدی گروه چهارروزه تناوبی
با عسل در مقایسه با چهار روزة تناوبی ،بیانگر تأثیر مثبت دریافت مکمل عسل بر وزن حیوانات است.
این موضوع میتواند ناشی از اثرهای کاهندة تمرینهای سنگین و استرس مزمن بر وزن بدن ( )37و
اثرهای مثبت عسل بر وزن ،بهدلیل تقویت دستگاه آنتیاکسیدان و تعدیل فشار اُکسایشی ناشی از
تمرینهای سنگین باشد ( .)38 ,39برخی از پژوهشها نشان دادهاند که  IL-6بهعنوان یکی از
مولکولهای پیشالتهابی است که در کاهش وزن نقش دارد ( .)40 ,41همچنین ،در پژوهش حاضر،
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همبستگی باالی بین وزن بدن موشها و  IL-6هیپوکمپ در گروه تمرین چهارروزه و گروه چهارروزه
 +عسل مشاهده شد که از نتایج پژوهش مای و همکاران ( )40و اسمیت و همکاران ( )41حمایت
میکند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که غلظت  IL-6سرم در گروه هفتروزه ،بهطور معناداری بیشتر از گروه
کنترل بود؛ اما در الگوی چهارروزه ،تفاوت معناداری با گروه کنترل مشاهده نشد .غیرخطیبودن شیوة
چهارروزه (کاهش بار در روز چهارم) در مقایسه با روش خطی هفتروزه ،یکی از دالیل باالتربودن
معنادار میزان  IL-6سرم گروه هفتروزه از گروه چهارروزه است .اثر مثبت روش غیرخطی برای
جلوگیری از برهمخوردن تعادل آنتیاکسیدانی ،در پژوهشهای پیشین ثابت شده است ( .)42بهعالوه،
بیان ژن  IL-6هیپوکمپ در هر دو گروه تمرینهای تناوبی شدید الگوی هفتروزه و چهارروزه ،بهطور
معناداری باالتر از گروه کنترل بود؛ بنابراین ،بهنظر میرسد که در این پژوهش هر دو نوع تمرین
اینتروال شدید اثرهای مرکزی داشتند و موجب تغییر بیان ژن  IL-6بافت هیپوکمپ شدند .این نتیجه
با یافتههای مطالعة دی آلمیدا و همکاران ( )16مشابهت دارد .آنها نشان دادند که در دورة کودکی،
تمرین شدید موجب افزایش  IL-6در هیپوکمپ میشود .در پژوهش آنها ،گروههای سنی مختلف
موشها پس از تولد ،تمرینهایی با شدت باال را بهمدت  10روز متوالی اجرا کردند .آنها تأثیر تمرین
 10جلسهای بر سایتوکینهای التهابی را بررسی کردند؛ باوجوداین ،یافتههای پژوهش آنها با نتایج
پژوهش حاضر که بهمدت یک ماه طول کشید و تأثیر منفی تمرین تناوبی شدید بهمدت طوالنی را
نشان داد ،یکسان است؛ ازاینرو ،بهنظر میرسد که هیپوکمپ نسبت به فشار تمرین حساس است و
تحتتاثیر تمرینهای شدید قرار میگیرد .درمقابل ،فریتاس 1و همکاران ( )43کاهش نشانگرهای
التهاب را در هیپوکمپ پس از شش هفته تمرین  HIITگزارش دادند .نکتة قابلتوجه این است که در
پژوهش فریتاس ،آزمودنیها موشهای بزرگسال بودند؛ درحالیکه در پژوهش حاضر و نیز مطالعة دی
آلمیدا و همکاران ( ،)16موشها بعد از حدود  20روزگی پس از تولد تمرین را شروع کردند؛ بنابراین،
بهنظر میرسد که اثر تمرینهای تناوبی شدید بر التهاب مرکزی به سن و مرحلة رشدی بستگی دارد.
ازسویدیگر ،یافته پژوهش ما نشان داد که اثرهای سیستمیک تمرین اینتروال شدید به طول
میکروسیکل بستگی داشتهاند و فقط درطول میکروسیکل هفتروزه مشاهده شدند .احتماال تمرین با
الگوی چهارروزه بهدلیل داشتن استراحت بیشتر (سه روز تمرین و یک روز استراحت) نسبت به تمرین
طول الگوی هفتروزه (شش روز تمرین و یک روز استراحت) ،اثرهای التهابی و اکسایشی کمتری را
بهصورت سیستمیک درپی داشته است .در این مورد ،پژوهشها نشان دادهاند که افزایش فواصل
استراحت در تمرینهای اینتروال شدید موجب کاهش استرس و التهاب میشود (.)44
1. Freitas
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نتایج پژوهش حاضر دربارة گروه الگوی چهارروزه ،با نتایج پژوهش دسوزا 1و همکاران ( )18و کابرال
سانتوز 2و همکاران ( )45که نشان دادند پروتکلهای مختلف با حجم و شدتهای مختلف میزان
 IL-6را بهصورت سیستمیک افزایش میدهند ،ناهمسو است .بهنظر میرسد که نوع آزمودنی ،مدت
زمان انجام تمرینها و ردة سنی آزمودنیها میتوانند از دالیل ناهمسویی با پژوهش حاضر باشند
()46 ,47؛ ازاینرو ،براساس یافتههای پژوهش حاضر ،بهنظر میرسد که هیپوکمپ بافت حساستری
نسبت به سرم که نمایانگر وضعیت کل بدن است ،دارد؛ درنتیجه ،هیپوکمپ نسبت به سرم بیشتر
تحتتأثیر قرار میگیرد.
بنابراین ،هر دو نوع تمرین اینتروال شدید ،اثرهای مرکزی دارند و موجب تغییر بیان ژن  IL-6بافت
هیپوکمپ میشوند؛ اما اثرهای سیستمیک تمرین اینتروال شدید ،به الگوی نسبت روزهای استراحت
به تمرین بستگی دارد .تمرین با الگوی چهارروزه بهدلیل داشتن روزهای استراحت بیشتر (سه روز
تمرین و یک روز استراحت) نسبت به تمرین با الگوی هفتروزه (شش روز تمرین و یک روز استراحت)
دارای فرصت بازیافت بیشتری بوده است و میزان  IL-6سرم و بیان ژن آن در هیپوکمپ نیز از این
موضوع حمایت میکند؛ ازاینرو ،استفاده از طول دورههای هفتهای کوتاهمدتتر نسبت به طول
میکروسیکل هفتروزه میتواند شرایط التهابی سیستمیک و مرکزی کمتری را درپی داشته باشد.
سایر یافتهها نشان داد که مکملدهی همراه با تمرین اینتروال شدید هفتروزه کاهش معناداری را در
سطوح  IL-6سرم نسبت به گروه تمرین هفتروزة بدون مکمل داشت .همچنین ،مکمل عسل تأثیری
کاهنده بر میزان  IL-6سرم در تمرین طول دورههای چهارروزه داشت؛ اما معنادار نبود .بهطور مشابه،
مکملدهی عسل در گروههای چهارروزه و هفتروزه موجب کاهش غیرمعنادار بیان ژن IL-6
هیپوکمپ شد؛ اما استفاده از عسل در شرایط غیرتمرینی تأثیر معناداری را نشان نداد.
تأثیر تعدیلکنندة عسل بر سطوح  IL-6با یافتة مطالعة صالحیان و همکاران ( )24همسو است .آنها
نشان دادند که تمرینهای شدید استقامتی در مردان جوان ،بهمدت  10هفته با شدت  80درصد
حداکثر اکسیژن مصرفی ،میزان سایتوکاینهای التهابی و بهویژه  IL-6را افزایش دادند؛ اما مصرف
مکمل عسل موجب شد که  IL-6بالفاصله ،یک ساعت و  24ساعت پس از ورزش کاهش یابد .همچنین،
مطالعات نشان دادهاند که تمام ترکیبات سوکرالفات (آلومینیوم ،سولفات و ساکارز) موجود در عسل
میتوانند از الیة مخاطی معده محافظت کنند و از زخم معده پیشگیری کنند ( .)48بهعالوه ،اثر مفید
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عسل بر سیستم ایمنی در شرایط مختلف بررسی شده است؛ بهعنواننمونه ،چپیولیس )49( 1نشان
داد که  52هفته مکملدهی عسل بهصورت محلول در آب آشامیدنی در موشهای دوماهه ،تأثیری
مفید بر فعالیت ایمنی دارد .ترتیبیان و جلیلی ( )50نیز نشان دادند که نوشابة شیرینشده با عسل
(پنج میلیلیتر بر کیلوگرم محلول  12درصد عسل) اثرهای تمرین بر سطوح لیکوسیتها را در مردان
تمرینکردهای که در یک تمرین هوازی بیشینه شرکت کرده بودند ،تعدیل میکند .در پژوهشی دیگر،
مکملدهی عسل ( 70گرم) درمدت هشت هفته تمرین دوچرخه سواری موجب افزایش کمتری در
میزان سایتوکاینهای التهابی شد ()51؛ ازاینرو ،بهنظر میرسد که مصرف عسل قبل یا درطول
تمرینها میتواند در تعدیل میزان سایتوکاینهای التهابی مؤثر باشد .سازوکار زیربنایی برای تأثیر
عسل بر کاهش سایتوکاینهای پیشالتهابی ناشناخته است؛ اما احتمال میرود که اجزای غیرقندی
عسل مسئول اثرهای مربوط به تنظیم ایمنی باشند .دراینزمینه ،عسل یک منبع کربوهیدراتی حاوی
ترکیبات فالونوئیدی است که بهعنوان آنتیاکسیدان عمل میکند ( )52و گزارش شده است که
ظرفیت آنتیاکسیدانی سرم در انسان را افزایش میدهد ()51؛ بنابراین ،این احتمال وجود دارد که
محتوای آنتیاکسیدانی عسل در کاهش التهاب نقش داشته باشد .عسل ،حاوی فالونوئید کوئرستین
است که موجب کاهش سایتوکاینهای التهابی ناشی از تمرین میشود ( .)24این فالونوئید در انواع
گوناگونی از گیاهان خوراکی شامل توتها ،پیازها ،سیب ،برگ چای ،بروکلی و عسل وجود دارد و
کاهش سطوح  IL-1 ،IL-6و  TNF-αتوسط این فالونوئید گزارش شده است (.)24
ازسویدیگر ،استفاده از عسل در شرایط غیرتمرینی ،افزایش غیرمعنادار  IL-6را درپی داشت .همسو
با این یافته ،سمرقندیان و همکاران ( )53و تونکز 2و همکاران ( )54و اعالم کردند که انواع مختلف
عسل موجب تولید سایتوکاینهای التهابی از مونوسیتها میشوند .در مطالعة حاضر ،مکملدهی عسل
موجب افزایش معنادار وزن نسبت به گروه کنترل شد .الزم است یادآوری شود که عسل با کیفیت
خوب دارای محتوای فروکتوز بیشتری است ( .)55فروکتوز آزاد کالریهای فراوانی را ایجاد میکند و
میتواند وزن بدن را افزایش دهد ( .)56دراینراستا ،افزایش برخی از سایتوکاینها در افراد چاق و
دارای اضافهوزن گزارش شده است ( .)57همچنین ،نشان داده شده است که سلولهای چربی و
ماکروفاژهای مشتق از بافت IL-6 ،بیشتری را در افراد چاق در مقایسه با اشخاص با وزن طبیعی تولید
میکنند ()58؛ ازاینرو ،در این مطالعه افزایش وزن ناشی از مصرف عسل میتواند بهعنوان یکی از
عوامل افزایش سطح  IL-6در گروه مکمل مطرح شود؛ بااینحال ،مکانیسمهایی که بهواسطة آنها،
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 هنوز ناشناخته هستند و به انجام مطالعات،عسل عوامل ضدالتهابی را از مونوسیتها آزاد میکند
.)54( بیشتری دراینزمینه نیاز است
 مکملدهی عسل در کوتاهمدت احتماال نمیتواند اثرهای مرکزی تمرینهای اینتروال:پيام مقاله
شدید را تعدیل کند؛ اما اثرهای سیستمیک تمرینهای شدید بر سایتوکاینهای التهابی را مهار
، بهنظر میرسد که ورزشکاران میتوانند برای کاهش سایتوکینهای التهابی در سرم،میکند؛ بنابراین
 استفاده از عسل در شرایط،همراه با تمرینهای اینتروال شدید از مکمل عسل استفاده کنند؛ بااینحال
 استفاده از طول دورههای، همچنین.غیرتمرینی تأثیر معناداری بر سایتوکاینهای پیشالتهابی ندارد
 بهدلیل داشتن فرصت کافی برای بازیافت برای،هفتهای کوتاهمدتتر نسبت به طول دورة هفتروزه
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اثر دو الگوي تمرين با نسبت روزهاي استراحت به تمرين...

ارجاعدهی

رحمانی احمد ،گرزی علی ،محمدی زهرا .اثر دو الگوی تمرین با نسبت روزهای
استراحت به تمرین متفاوت و مصرف مکمل عسل طبیعی بر غلظت
اینترلوکین 6-سرم و بیان آن در بافت هیپوکمپ موشهای صحرایی نر نابالغ.
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Abstract
This study was designed to investigate the effects of two models of training with
different days of rest-to-training ratios of high-intensity interval training (HIIT) and
natural honey supplementation on serum interleukin-6 (IL-6) and its expression in the
hippocampus of immature Wistar rats. Thirty-six male rats were randomly assigned
into six groups: control; honey (10% in drinking water); 4-day strenuous interval
training; 4-day strenuous interval training+honey; 7-day strenuous interval training;
and 7-day strenuous interval training+honey. They underwent HIIT (from 10-16
m/min in the first week to 36-40 in the last week) during 4-day (three days training,
one day rest) and 7-day (six days training, one day rest) models for a month. Results
demonstrated that the serum concentration of IL-6 was significantly (P=0.001) higher
in the 7-day program in comparison with the control group. Supplementation with
honey in the 7-day group resulted in a lower level of serum IL-6 compared with 7-day
group alone (P=0.018). There was no significant difference between four days and
control groups (P=0.946). Both 7-day (P=0.007) and 4-day (P=0.005) training
programs lead to a significantly higher level of gene expression of IL-6 in the
hippocampus. However, honey supplementation didn’t modulate hippocampal gene
expression in 4-day-honey (P=0.983) and 7-day-honey groups (P=0.583). Therefore,
HIIT increases hippocampal gene expression of IL-6; however, longer period of
training cause increase systemic inflammatory cytokines. Although honey
supplementation couldn't adjust the central effect of the intensive interval training, it
can ameliorate systemic inflammation. Also, honey hasn't anti-inflammatory effect in
non-training and non-inflammatory conditions.
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