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مقاله پژوهشی
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تاثیر تمرین استقامتی شنا بر تغییرات شاخص آپوپتوزی و غلظت متالوتیونین کبدی
موشهای باردار در معرض مسمومیت کادمیوم
چكيده

شادمهر میردار ، 1نرگس موسوی ،2غالمرضا حمیدیان ،3مهدی هدایتی4

زمینه و هدف :متالوتیونین نقش مهمی در کنترل آپوپتوزیس ،دفع فلزات سنگین از بدن و انتقال عناصر
ضروری از مادر به جنین ایفا میکند .هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین شنای استقامتی بر غلظت
متالوتیونین و شاخص آپوپتوزی کبد موشهای صحرایی باردار در معرض مسمومیت با کادمیوم بود.
روش تحقیق 32 :موش صحرایی باردار ( 200 ± 20گرم) به چهار گروه (کنترل ،تمرین ،کادمیوم،
تمرین  +کادمیوم) تقسیم شدند .کادمیوم کلراید به صورت محلول در آب خوراکی به میزان 400
میلیگرم بر هر کیلوگرم وزن بدن از روز اول بارداری تا روز زایمان داده شد .پروتکل تمرین شامل شنا به
مدت  60دقیقه در روز 5 ،روز در هفته در طی بارداری بود .نمونهگیری بافتی از کبد موشهای صحرایی
دو روز پس از زایمان انجام شد .غلظت متالوتیونین و شاخص آپوپتوزی کبدی به ترتیب با استفاده از
روش االیزا و تكنيك ايمونوهيستوشيمي تانل به روش غير راديواكتيو نشاندار كردن انتهايي در جاي خود
تعیین شد .برای تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی
 LSDدر سطح معناداری  p ≤0/05استفاده گردید .یافتهها :تمرین استقامتی شنا آپوپتوزیس کبد ناشی
از کادمیوم را به طور معنیداری کاهش داد ( ،)p =0 / 005اما بر تغییرات غلظت متالوتیونین کبدی تاثیر
معنیداری نداشت .نتیجهگیری :اگر چه تمرین استقامتی شنا تاثیر معنی داری بر افزایش متالوتیونین
کبد ندارد ،احتماالً از مسیرهای دیگری شاخص آپوپتوزی را کاهش می دهد و با مرگ سلولی ناشی از
کادمیوم مقابله می کند.
واژههای کلیدی :متالوتیونین  ،کادمیوم ،موش صحرایی باردار ،تمرین استقامتی شنا ،شاخص آپوپتوزی.

 -1نویسنده مسئول ،دانشيار گروه فيزيولوژي ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران،بابلسر ،ایران.
آدرس :بابلسر ،خیابان شهید بهشتی ،دانشگاه مازندران  ،دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ،گروه فیزیولوژی ورزشی؛

Email: shadmehr.mirdar@gmail.com

 -2کارشناس ارشد فيزيولوژي ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
 -3استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -4استادیار بیوشیمی ،پژوهشکده غدد و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران  ،ایران.
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مقدمه

کادمیوم1

یک فلز سمی سنگین است که از طریق
تماس پوستی ،بلع ،و استنشاق ،به بدن انسان
منتقل شده و با ایجاد مسمومیت در کبد میتواند
بر متابولیسم کبدی تاثیر بگذارد و منجر به آسیب
اکسایشی شود ( .)28 ،8تجمع این عنصر در جفت
مادران سیگاری در طی سه ماهه اول دوره بارداری
شروع شده و می تواند باعث افزایش آپوپتوزیس2
در اندامهای مختلف مادر و جنین شود (.)9 ،6
آپوپتوزیس فعالیت سلولی کام ً
ال تنظیم شدهای
است که به سرعت رخ داده و اجسام آپوپتوزی
کوچکی را که توسط غشا در برگرفته شدهاند،
به وجود میآورد .آپوپتوزیس ،مهمترین وسیله
برای برداشتن سلولهایی است که زنده ماندن
آنها توسط فقدان مواد غذایی ،آسیب توسط
رادیکالهای آزاد یا پرتوها ،یا عملکرد پروتئینهای
سرکوب کننده تومور؛ مختل شده است .وقایع
درگیر در فرآیند آپوپتوزیس شامل از بین رفتن
تمامیت غشای میتوکندری ،فروپاشی ،DNA
چینخوردگی سلول و هسته ،تغییرات غشای
سلول ،تشکیل اجسام آپوپتوزی ،و سپس برداشته
شدن آنها به طریق فاگوسیتوز میباشد (.)25
اعتقاد بر آن است که بیان و افزایش متالوتیونین،3
از فرد در برابر آپوپتوزیس حفاظت می کند (.)19
متالوتیونینها گروهی از پروتئینهای متصل به
فلزات و غنی از سیستئین هستند ( )7که افزایش
ضدآپوپتوزی
بیان آنها در سلول ،منجر به اثرات ّ
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5. Li
6. Okołów
7. Schwann Cell
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گردیده ( )6و به طور قابل مالحظهای مسمومیت
با کادمیوم را کاهش میدهند ( .)29در واقع ،اين
پروتئين از جمله عوامل ضد اكسايشي اصلي
محسوب ميشود که نقش كليدي در فعاليتهای
آنتیآپوپتوزي سلول در شرايط پاتولوژيك مختلف
مانند :پاكسازي و مهار گونههای اکسیژن
واکنشی 4ایفا ميكند (.)20 ،11 ،3
برخی پژوهشها گزارش کردهاند تمرین ورزشی
غلظت متالوتیونین را به طور معنیداری تحت
تاثیر قرار میدهد .لی 5و همکاران ()1997
کاهش غلظت متالوتیونین را پس از تمرینات
شنای استقامتی در بافتهای ریه ،کبد ،قلب و
عضله اسکلتی گزارش کرده اند ()16؛ اما پژوهش
اوکولوف 6و همکاران ( )2006عدم تغییر غلظت
این پروتئین را پس از  8هفته دویدن بر روی
ت (.)24
نوارگردان نشان داده اس 
در رابطه با تاثیر فعالیت ورزشی بر شاخص آپوپتوزی
نیز کاهش شاخص آپوپتوزی سلولهای شوان7
پس از  8هفته تمرین استقامتی ( ،)4و عدم تغییر
شاخص آپوپتوزی پس از فعالیت استقامتی بر
روی نوارگردان ( ،)13گزارش شده است .علیرغم
مشاهدات فوق ،در رابطه با تاثیر تمرینات ورزشی
بر آپوپتوزیس بافت کبدی ،گزارشی بدست نیامد.
از آنجا که فلزات سنگین میتوانند به آسانی و از
طریق تماس پوستی ،بلع و استنشاق به بدن انسان
منتقل شوند ،و اثرات سمی بر سالمت انسان ،به
ویژه کودکان دارند( ،)5آگاه کردن زنان از خطرات
1. Cadmium
2. Apoptosis
3. Metallothionein
4. Reactive Oxygen Species
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تماس با مواد سمی موجود در آالیندهها در دوران
بارداری (مصرف سیگار یا مصرف مواد غذایی آلوده
به کادمیوم از قبیل برنج ،قارچ ،و  )2( )،...و یافتن
راهی برای به حداقل رساندن اثرات مضر آنها،
اجتنابناپذیر میباشد .با توجه به این که در رابطه
با تاثیر تمرین شنا بر آپوپتوزیس کبدی ناشی از
کادمیوم در دوران بارداری پژوهش ها بسیار اندک
هستند ،پژوهش حاضر قصد دارد تاثیر یک دوره
برنامه منظم تمرین شنای استقامتی را بر تغییرات
شاخص آپوپتوزی و غلظت متالوتیونین کبدی
موشهای صحرایی باردار در معرض مسمومیت با
کادمیوم ،بررسی کند.
روش تحقیق

حیوانات :در این پژوهش از  32سر موش
صحرایی ماده با میانگین وزنی  200 ± 20گرم
استفاده شد .موشها به صورت گروههای  4تایی
در قفسهای پلی کربنات شفاف در محیطی با
دمای  23 ± 2درجه سانتی گراد ،رطوبت  45تا
 55درصد ،و چرخه تاریکی به روشنایی 12:12
ساعته نگهداری شدند .پس از انتقال به آزمایشگاه
و سازگاری با محیط جدید ،جهت آشنايي با آب و
كاهش استرس شنا و سازگاري با شرايط تمريني،
حيوانات به استخر شنا منتقل شده و تمرين شنا
را به مدت يك هفته انجام دادند .طی این یک
هفته ،تمرين با  10دقيقه آغاز و با افزايش  5دقيقه
تمرين در هر روز ،تا پايان هفته به  30دقيقه رسيد.
سپس هر دو موش ماده با یک موش نر جهت
جفتگیری در یک قفس قرار گرفتند و پس از
 48ساعت با مشاهده پالك واژني بر واژینال ،روز

اول بارداری مشخص شد ( .)21سپس موشها به
 4گروه  8تایی شامل کنترل ،تمرین ،کادمیوم ،و
تمرین  +کادمیوم؛ تقسیم شدند.
برنامه تمرینی :موشهای باردار گروه تمرین ،یک
بار در روز و  5روز در هفته در استخر ویژهای به
ابعاد  100 × 50× 50سانتیمتر به شنا پرداختند.
برنامه اصلی تمرین شنا در دوران بارداری ،با 30
دقیقه آغاز شد و با افزایش پنج دقیقه در هر روز،
به زمان  60دقیقه در هفته دوم رسید .این زمان
 60دقیقه ای ،تا پایان هفته سوم ثابت بود .در
طول دوره تمرین ،دمای آب بین  30تا  35درجه
سانتی گراد ثابت نگه داشته شد .اضافه بار تمرینی
از طریق تنظیم قدرت و سرعت آب هنگام شنا
انجام شد که در هفته سازگاري با تمرین قبل از
بارداری ثابت بود ،ولی در دوران بارداري با ثابت
ماندن زمان  60دقیقه ،سرعت و قدرت جریان آب
از  7به  15لیتر در دقیقه افزایشیافت (.)21
نحوه خوراندن کادمیوم :کادمیوم در طول
دوره بارداری به صورت کادمیوم کلراید محلول در
آب ،به میزان  400میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن
در لیتر ،از طریق آب آشامیدنی به موشها خورانده
شد .ظروف آب حاوی کادمیوم به طور روزانه
کنترل و همواره پر میشد ،به طوریکه موشها
در تمام مدت قادر به مصرف آب به مقدار دلخواه
بودند (.)21
تهیه نمونه بافتی 2 :روز پس از زایمان ،موشهای
مادر با تزریق مخلوط کتامین ( 87ميليگرم بر
كيلوگرم) و زایالزین ( 13ميليگرم بر كيلوگرم)
بیهوش و آسانکشی شده و سپس بافت کبد
آنها خارج شد ( .)27قسمتی از بافت کبد به
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وسیله بافر فرمالین  10درصد تثبیت و جهت
مطالعات بافتی در ظروف ویژه قرار گرفت .باقیمانده
بافت کبد در میکروتیوپ قرار داده شد و با فريز در
مايع نيتروژن به یخچال دمای  -80درجه سانتی
گراد منتقل شد .در ادامه کار ،بافتهای یخ زده
با كوبيدن ،پودر شدند و عمل هموژنیزاسیون
بافتها به وسیله دستگاه هموژنایزر حاوی محلول
سالین بافرشده با فسفات ،)PBS( 1متشکل از یک
میلیلیتر  PBSدر هر  0/5گرم بافت و یک ترکیب
مهار کننده پروتئاز در pH =7/2انجام گرفت .محلول
به دست آمده با سرعت  10000دور در دقیقه به
مدت  15دقیقه سانتریفیوژ شد .اندازهگیری غلظت
متالوتیونین با استفاده از کیت ویژه به روش االیزا
مطابق با دستوالعمل شرکت سازنده(Cusabio
 )Biotech, Wuhan, China, 22/91D/1099انجام شد
(.)23
تشخیصایمونوهیستوشیمیاییسلولهایآپوپتوزی:

جهت تشخیص سلول های آپوپتوزی ،هسته
این سلول ها با استفاده از روش غیر رادیواکتیو
نشاندار کردن انتهایی در جای خود ، 2رنگ شده
و شناسایی گردید .در این روش ،مقاطع تهیه شده
به ضخامت  3میکرومتر ابتدا با استفاده از دو ظرف
گزیلول ،پارافین زدایی شده و سپس با غلظتهای
نزولی الکل آبدهی شدند و در نهایت ،سه مرتبه
با محلول بافر فسفات عاری از نوکلئاز شستشو داده
شدند .جهت از بین بردن پراکسیدازهای درونزا،
مقاطع با پراکسید هیدروژن  0/3درصد در متانول
4. Labeling Index
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به مدت  30دقیقه و در دمای  15-25درجه
سانتی گراد انکوبه شدند .سپس مقاطع ،بعد از
شستشو با بافر فسفات عاری از نوکلئاز با کمک
پروتئیناز  Kتیمار شدند .کیت آزمایشگاهی
مورد استفاده در این تحقیق کیت تشخیص
مرگ سلولی  PODساخت شرکت روچ 3آلمان
(کیت شماره  )11 6684 817 910بود که تمامی
مراحل آن مطابق با دستورالعمل همراه کیت
انجام پذیرفت .برای تعیین شاخص آپوپتوزی در
هر مقطع 10 ،میدان دید میکروسکوپی با بزرگ
نمایی باال ( )x100به طور تصادفی انتخاب شده
و هستههای  TUNELمثبت (هستههایی به رنگ
قهوه ای تیره و یکنواخت) و  TUNELمنفی ،مورد
شمارش قرار گرفت .سپس شاخص آپوپتوزی4
( )LIبا استفاده از رابطه  LI= a/(a+b) ×100محاسبه
گردید که در آن “ ”aتعداد هستههای TUNEL
مثبت ،و “ ”bتعداد هستههای  TUNELمنفی در
هر میدان دید میکروسکوپی میباشد (.)18
نگهداری حیوانات مطابق با راهنمای موسسه
بینالمللی سالمت و پروتکلهای این مطالعه با
رعایت اصول اعالمیه هلسینکی که توسط کمیته
اخالق دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه
مازندران بررسی و تایید گردید ،انجام پذیرفت.
روش های تحلیل آماری :دادهها به صورت
میانگین  ±خطای استاندارد شده از میانگین ارائه
شدند .جهت تجزیه و تحلیل آماری ،ابتدا دادهها با
آزمون نرمالیته کولموگروف ـ اسمیرنوف بررسی
1. Phosphate-buffered Saline
2. In Situ End Labeling
3. Roch
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شدند و سپس با روش تحلیل واریانس یک طرفه
و آزمون تعقیبی ،LSDنتایج استخراج گردیدند.
 p ≥0/05به عنوان حداقل سطح معنیداری در
نظر گرفته شد .تمامی محاسبات با استفاده از
نرمافزار  SPSS.21انجام گرفت و نمودارها با استفاده
از نرمافزار Microsoft Excel 2010ترسیم گردیدند.
یافتهها

نتایج حاصل از پژوهش در رابطه با تاثیر تمرین
استقامی شنا با شدت زيربيشينه بر غلظت
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متالوتیونین کبد موشهای صحرایی باردار در
معرض مسمومیت با کادمیوم در شکل شماره 1
ارائه شده است .همانطور که شکل نشان میدهد،
تمرین استقامتی شنا در دوران بارداری غلظت
متالوتیونین کبد موشهای صحرایی را به طور
معنیداری تحت تاثیر قرار نداد ()p =0/05؛
اما مصرف کادمیوم باعث افزایش معنیدار
( )p =0/001غلظت متالوتیونین کبد موشهای
صحرایی شد (شکل شماره .)1

گر
وه ت
م
ری

ن

گ
روه
ک
ن
ت
رل

شکل شماره  .1غلظت پروتئین متالوتیونین کبدی (میکروگرم بر گرم)موشهای مادر در گروههای مختلف پژوهش.
عالمت * نشانه معنیداری نسبت به گروه کنترل ( .)p ≥0/05نتایج به صورت میانگین  ±خطای استاندارد شده از
میانگین ( )SEMارائه شده است.
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شاخص آپوپتوزی کبد موشهای صحرایی باردار در
معرضمسمومیتکادمیوم،درگروهتمریناستقامتی
شنا افزایش یافت (جدول شماره  ،)1ولی این افزایش
یدار نبود ( .)p =0/42بیشترین
از لحاظ آماری معن 
افزایش شاخص آپوپتوزی در گروه کادمیوم (437)%
رخ داد ( )p =0 /001و در گروه تمرین  +کادمیوم

یداری افزایش داشت ()p = 0 / 001
نیز به طور معن 
(جدول شماره  .)1شکل شماره  2شاخص آپوپتوزی
کبد را به صورت مورفولوژیکی و به شکل سلولهایی با
رنگ قهوهای تیره در هر 4گروه به تصویر کشیده است.

جدول شماره  .1شاخص آپوپتوزی کبد موشهای مادر در گروههای مختلف در اثر تمرین شنا و مصرف کادمیوم.
نتایج به صورت میانگین  ±خطای استاندارد شده از میانگین ( )SEMارائه شده است.

میانگین(درصد)

گروه ها
کنترل

کادمیوم
تمرین+کادمیوم

خطای استاندارد میانگین

مقدار p

7/40±6

0/50

-

8/60±6

0/92

0/42

32/40±28

1/63

0/001

28±25

1/30

0/001

 #نشانه تفاوت معنی دار نسبت به گروه کنترل و * نشانه تفاوت معنیدار نسبت به گروه کادمیوم (.)p ≥ 0 / 05
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الف

ب

د

ج

شکل شماره  .2تصویر میکروسکوپیک کبد در گروه های مختلف ( .)TUNEL, X40هسته های قهوه ای تیره هسته های
تانل مثبت بوده و بیانگر میزان افزایش آپوپتوزیس در سول های کبدی در گروه های کنترل (الف) ،تمرین (ب) ،کادمیوم
(ج) و تمرین +کادمیوم (د) میباشد.

بحث

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین شنای
استقامتی بر تغییرات غلظت متالوتیونین و
آپوپتوزیس ناشی از مسمومیت با کادمیوم
در موشهای صحرایی باردار بود .یافته اصلی
پژوهش حاضر حاکی از این است که تمرین
شنای استقامتی میزان افزایش آپوپتوزیس ناشی
از مسمومیت با کادمیوم را در کبد موشهای
مادر به طور معنیداری کاهش می دهد .یکی از
محدودیتهای پژوهش حاضر عدم اندازهگیری
میزان جذب کادمیوم در بافت کبد موشهای

صحرایی باردار بود .با این حال ،افزایش شاخص
آپوپتوزی کبدی موشهای صحرایی باردار گروه
کادمیوم در مقایسه با گروه کنترل ،موید مسمومیت
این بافت با کادمیوم مصرف شده در دوران بارداری
میباشد .همچنین ،از آن جایی که نیمهعمر
بسیار طوالنی کادمیوم در بدن موجود زنده تا
اندازهای به شکلگیری متالوتیونین نسبت داده
میشود که در سطوح رونویسی توسط کادمیوم
القا میشود ( ،)29افزایش غلظت متالوتیونین در
کبد موشهای صحرایی مادر در گروه کادمیوم در
مقایسه با گروه کنترل ،دلیل دیگری بر مسمومیت
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این حیوانات با کادمیوم مصرفی میباشد .این
یافته با نتایج کاواگویی 1و همکاران ( )2005و
چاتر 2و همکاران ( )2008همسو است (.)10 ،1
با توجه به این که تمرین تغییر معنیداری در
غلظت متالوتیونین ایجاد نکرده ،بنابراین افزایش
غلظت آن در گروه کادمیوم  +تمرین نیز تماماً
میتواند به کادمیوم نسبت داده شود .از سوی
دیگر ،عدم تغییر شاخص آپوپتوزی و عدم تغییر
غلظت متالوتیونین کبد موشهای مادر در اثر
تمرینات شنا میتواند به عنوان نشانه عدم ایجاد
فشار اکسایشی در اثر تمرین شنا تفسیر گردد،
زیرا متالوتیونین یک پروتئین مرحله حاد است
که در واکنش به فشارهای فیزیکی و شیمیایی
در بدن القا میشود ( .)14هر مولکول متالوتیونین
میتواند به  6تا  7مولکول کادمیوم متصل شود تا
آن را متابولیزه و خنثی کند ( .)30با توجه موارد
ذکر شده ،انتظار میرود که کادمیوم باعث افزایش
غلظت متالوتیونین در کبد موشهای صحرایی
شده باشد که نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر
حاکی از این افزایش میباشد .افزایش آپوپتوزیس
توسط کادمیوم احتماالً از طریق هدفگیری
میتوکندری صورت میگیرد .مسیر اصلی افزایش
آپوپتوزیس وابسته به میتوکندری ،مبتنی بر
فعالیت کاسپازها است که توسط آزادسازی مداوم
سیتوکروم  Cمیتوکندریایی میانجی گری میشود
( .)15به دنبال فشارهاى مختلفى كه منجر به رها
شدن یون کلیسم ( )Ca2+از شبكه اندوپالسمى
میشوند ،ميتوكندرى نقش مهمى در جمعآورى
16
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اين كلسيمهاى سيتوزولى ايفا میكند .در واقع،
آزادسازى سريع  Ca2+از لومن شبكه اندوپالسمى
باعث القاى نفوذپذيرى غشاى ميتوكندرى و
تحريك پاسخهاى آپوپتوزى می گردد .ميتوكندرى
بازيگر اصلى فرايند آپوپتوزیس است و اين كار
را از طريق ادغام سيگنالهاى مرگ به وسيله
پروتئينهاى متعلق به خانواده لنفوم سلول ،B
انجام مىدهد ( .)15لنفوم سلول B در شبكه
اندوپالسمى نيز تجمع يافته و مىتواند جريانات
 Ca2+را در خالل آپوپتوزیس تنظيم نماید .در
سلولهاى سالم ،ميتوكندرى و شبكه اندوپالسمى
جايگاههاى تماس زيادى دارند كه انتقال Ca2+
را بين اين دو اندامک تسهيل مىكند .هر گونه
تغيير در مورفولوژى شبكه اندوپالسمى و يا قطعه
قطعه شدن ميتوكندرى مىتواند باعث زايل شدن
نقاط تماس بين اين دو اندامک و ممانعت از
تعامل بين آن ها گردد ( .)22یافتهها از این که
متالوتیونین باعث حفظ یکپارچگی ساختاری
برخی اندامکهای سلولی مانند شبکه اندوپالسمی
و میتوکندری میشود ،حمایت میکنند ( .)12اما
همان طور که اشاره شد ،غلظت متالوتیونین در
اثر تمرین شنا در پژوهش حاضر تغییری نکرد؛
بنابراین ،کاهش شاخص آپوپتوزی در گروه تمرین
 +کادمیوم در مقایسه با گروه کادمیوم را باید به
مکانیسم دیگری غیر از افزایش متالوتیونین نسبت
داد .اوالً ،باید اشاره شود که مکانیسم عدم بروز
آپوپتوزیس در بافت کبد موشهای صحرایی باردار
در گروه تمرین احتماالً ناشی از افزایش تدریجی
1. Kawagoe
2. Chater
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فشار اکسایشی میتوکندری کبدی شوند (،)17
میتوان پیشنهاد کرد که تمرین شنای استقامتی
با شدت زیربیشینه با رعایت اصل تحریک و تثبیت
اضافه بار ،یا افزایش آپوپتوزیس را مهار میکند و
یا با راهاندازی مکانیسمهای جبرانی ،آن را کاهش
میدهد.

و آرام مدت تمرین شنا و رعایت اصل تحریک و
تثبیت در تنظیم برنامه تمرینی و تنظیم دمای آب
در هنگام شنا کردن ( 30-32درجه سانتیگراد)
میباشد که طی سازگاری مناسب با آن ،موجب
عدم افزایش تعداد سلولهای آپوپتوزی ناشی از
فشار شنا گردیده است .ثانیاً ،همان طور که قب ً
ال
نیز ذکر شد ،در رابطه با کاهش شاخص آپوپتوزی نتیجهگیری
در کبد موشهای صحرایی گروه تمرین  +کادمیوم ،اگرچه تمرین تاثیری بر افزایش متالوتیونین
باید به دنبال مکانیسمی غیر از افزایش متالوتیونین کبد موشهای صحرایی نداشت ،اما با توجه به
بود؛ زیرا تمرین غلظت متالوتیونین کبد را تحت تاثیر تمرین شنای استقامتی بر کاهش شاخص
تاثیر قرار نداده است .توجه به این نکته ضروری آپوپتوزی کبدی ناشی از کادمیوم ،میتوان ادعا کرد
است که سرنوشت یک سلول به نسبت درون برنامه تمرینی به کار رفته در پژوهش حاضر اثرات
سلولی نیروی ضدآپوپتوزی و پروآپوپتوزی آن مثبتی برای مادر به دنبال داشته است و تا حدودی
بستگی دارد .میتوکندری یک اندامک کلیدی توانسته با آپوپتوزیس ناشی از کادمیوم مقابله کند.
در کنترل آپوپتوزیس است و دپوالریزاسیون با این حال و با عنایت به اهمیت سالمتی نوزادان،
غشای آن باعث رهایش مولکولهای پروآپوپتوزی محقق پژوهشهای بیشتر بر روی عوامل مورد نظر
میشود .در طی تمرین با شدت متوسط ،نیتریک در نوزادان موشهای صحرایی باردار را نیز توصیه
اکساید )NO( 1در غلظتهای فیزیولوژیکی به مینماید.
صورت معکوس سیتوکروم اکسیداز (کمپلکس  IVاز
زنجیره انتقال الکترونی) را مهار میکند که منجر به قدردانی و تشکر
هایپرپوالریزاسیون غشای میتوکندری میشود و نویسندگان بر خود الزم میدانند از همکاری
بنابراین ،از آپوپتوزیس جلوگیری میکند .انواع صمیمانه جناب آقای حسین اولیایی در طی
مولکولهای ضدآپوپتوزی ،مستقیم و غیرمستقیم اجرای پژوهش سپاسگزاری نمایند.
توسط  NOتحت تنظیم افزایشی قرار میگیرند و
روند آپوپتوزیس را کند میسازند ( .)26عالوه براین،
از آنجا که تمرینات ورزشی استقامتی می توانند
موجب بهبود بیوژنز میتوکندریایی و از سوی
دیگر ،مهار فعالسازی کمپلکسهای موثر در
1. Nitric Oxide
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ABSTRACT
The effect of swimming endurance training on changes in liver apoptotic index
and metallothionein levels in pregnant rats exposed to cadmium
Shadmehr Mirdar1 , Narges Musavi2 , Gholamreza Hamidian3, Mehdi Hedayati4
Background and Aim: Metallothionein plays important role in control of apoptosis, heavy metals

elimination from body, and trace element transportation from mother to fetus. The aim of current
study was to investigate the effects of swimming endurance training on induction of liver hepatic
metallothionein (MT) in pregnant rats exposed to cadmium poisoning. Materials and Methods:
Thirty-two pregnant rats (200 ± 20 g) were divided into four groups (control, swimming training,
cadmium, and swimming training+ cadmium). Cadmium chloride was given orally (400 mg/kg in
drinking water) from the first day of pregnancy until delivery. Training protocol was included 60
minutes swimming for 5 days a week during pregnancy. Liver tissues were removed two days
after delivery. Liver MT levels and apoptotic index were determined by ELISA method and nonradioactive in situ end labeling method using TUNEL immunocytochemical technique, respectively.
The ANOVA and post hoc LSD tests were used to analyze the data of study at p ≤ 0.05. Results:
Swimming endurance training significantly decreased cadmium-induced apoptosis (p =
0.005), but had no effect on liver MT levels. Conclusion: Although, swimming endurance training
had no effect on liver MT levels, but decreased cadmium-induced apoptosis presumably via other
mechanism than induction of liver MT. Thus, it was somewhat effective to contrast with cadmiuminduced cell death.
Keywords: Metallothionein, Cadmium, Pregnant Rat, Swimming Endurance Training, Apoptotic Index.
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