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مقاله پژوهشی

تاریخدریافت 1392/10/08 :تاریخپذیرش1393/02/03:

تاثیر تمرین استقامتی شنا و مکمل سیلیمارین در طی بارداری بر شاخص آپوپتوزی سلول های
کبد نوزادان موشهای صحرایی ناشی از مسمومیت مادری با کادمیوم
شادمهر میردار هریجانی ، 1حسین علی اصغرزاده اولیایی
4
غالمرضا حمیدیان ، 3نرگس موسوی
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چکیده
زمینــه و هــدف :در طــی رشــد جنیــن ،هــم تکثیــر ســلولی و هــم آپوپتــوز بــرای رشــد صحیــح بافــت کبــد جنیــن ضــروری
اســت .ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی تاثیــر یــک دوره برنامــه تمریــن اســتقامتی شــنا و مکمــل ســیلیمارین در طــی بــارداری
بــر شــاخص آپوپتــوزی ســلول هــای کبــد نــوزادان موشهــای صحرایــی در معــرض مســمومیت بــا کادمیــوم انجــام گرفــت.
روش تحقیــق 72 :ســر مــوش صحرایــی بــاردار نــژاد ویســتار (وزن  200 ± 20گــرم) بــه  9گــروه تقســیم شــدند .کادمیــوم
کلرایــد بــه میــزان  400میلیگــرم بــر کیلوگــرم وزن بــدن بــه صــورت محلــول در آب آشــامیدنی بــه موشهــا خورانــده شــد.
برنامــه تمرینــی در دوران بــارداری  60دقیقــه شــنا در روز و بــه مــدت  5روز در هفتــه بــود .ســیلیمارین ( 100میلیگــرم بــر
کیلوگــرم وزن بــدن) بــه صــورت زیرجلــدی  3بــار در هفتــه تزریــق شــد .نمونــهبــرداری از بافــت کبــد دو روز پــس از تولــد
انجــام شــد و بــرای تعییــن شــاخص آپوپتــوزی کبــد از تكنيــك ايمونوهيستوشــيمي تانــل بــه روش غيــر راديواكتيــو نشــاندار
كــردن انتهايــي در جــاي خــود ،اســتفاده گردیــد .بــرای تجزیــه و تحلیــل یافتههــا از تحلیــل واریانــس یــک طرفــه و آزمــون
تعقیبــی  LSDدر ســطح خطــای  α ≥ 0/05بهــره بــرداری گردیــد .یافتههــا :شــاخص آپوپتــوزی کبــد در گــروه هــای کادمیــوم
ـ ســیلیمارین و کادمیــوم ـ تمریــن ـ ســیلیمارین در مقایســه بــا گــروه کادمیــوم ،کاهــش معنــی داری ( )p>0/001نشــان داد؛
امــا تمریــن شــنا بــه تنهایــی تاثیــری بــر شــاخص آپوپتــوزی کبــد نداشــت ( .)p=0/83نتیجهگیــری :تمریــن اســتقامتی شــنا
در طــی بــارداری تاثیــری بــر کاهــش شــاخص آپوپتــوزی ســلول هــای کبــد نــوزادان ناشــی از مســمومیت مــادری بــا کادمیــوم
نــدارد ،امــا تزریــق ســیلیمارین بــه طــور احتمالــی آن را کاهــش میدهــد.
واژههای کلیدی :کادمیوم ،تمرین شنا ،سیلیمارین ،شاخص آپوپتوزی ،کبد نوزاد.

 .1نویســنده مســئول ،دانشــيار فيزيولــوژي ورزش ،دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی ،دانشــگاه مازنــدران ،بابلســر ،ایــران؛

آدرس :دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی ،دانشــگاه مازنــدران ،پســت الکترونیــک.shadmehr.mirdar@gmail.com :
 .2کارشناس ارشد تربیت بدنی ،دبیرستان شهید مطهری ،اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل ،بابل ،ایران.
 .3استاديار بافت شناسی گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 .4کارشناس ارشد تربیت بدنی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
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مقدمه
کادمیــوم یکــی از آالیندههــای صنعتــی و یــک فلــز
ســمی ســنگین اســت کــه بــه مســمومیت ریــه ،کبــد،
کلیــه ،اســتخوان منجــر شــده و موجــب مــرگ ســلولی
ی گــردد (.)33 ،4 ،3
و نقــص عملکــرد ایــن بافــت هــا مــ 
قرارگرفتــن در معــرض کادمیــوم در دوران بــارداری از جذب
و انتقــال عناصــر ضــروری از جفــت بــه جنیــن جلوگیــری
میکنــد و احتمــاال بــا کاهــش غلظــت روی ،آهــن و مــس
در کبــد جنیــن و غلظــت کلســیم در جفــت ،بــر متابولیســم
و رشــد جنیــن اثــر میگــذارد ( .)15پژوهــش بــر روی
انســان نشــان داده اســت کــه تجمــع کادمیــوم در جفــت
مــادران ســیگاری در طــی ســه ماهــه اول دوره بــارداری
شــروع میشــود .در دوران بــارداری ،کادمیــوم کبــدی
فراخوانــی شــده و از طریــق پالســمای خــون بــه کلیــه و
جفــت منتقــل میشــود و احتمــاالً غلظــت کادمیــوم را در
خــون افزایــش میدهــد ( )11برخــی پژوهشهــا کاهــش
وزن بــدن و کبــد جنیــن و کاهــش تعــداد جنینهــا را در
اثــر آلودگــی بــا کادمیــوم گــزارش کردهانــد ( .)15منابــع
اولیــه آلودگــی بــا کادمیــوم در انســان ،غــذا و مصــرف
ســیگار میباشــد ( .)28متوســط غلظــت کادمیــوم برنــج
خــام در شــمال ایــران  0/34میلیگــرم بــر کیلوگــرم
گــزارش شــده اســت ( .)2قرارگیــری دراز مــدت در معــرض
کادمیــوم منجــر بــه دو شــکل متفــاوت مــرگ ســلولی،
یعنــی آپوپتــوزی 2و نکــروزی 3میشــود ( .)17آپوپتوزیــس
نوعــی مــرگ ســلولی برنامهریــزی شــده اســت کــه طــی
آن ،ســلولهای ناخواســته یــا آســیب دیــده در طــی
رشــد و هموســتاز بافتهــا و اندامهــای مختلــف ،حــذف
میشــوند ( .)25رژیــم غذایــی ،فعالیــت ورزشــی شــدید ،و
قرارگیــری دراز مــدت در معــرض مــواد شــیمیایی در هنــگام
بــارداری ،اســترس اکسایشــی را افزایــش میدهنــد ( .)24از
ســوی دیگــر ،بــر اســاس نتایــج حــکاک دخــت و همــکاران
( )2011انجــام تمرینــات هــوازی منظــم در دوران بــارداری،
افزایــش فعالیــت سیســتم ضــد اکسایشــی بــدن را در پــی
دارد ( .)9بــه عــاوه ،مولکولهــای ضــدآپوپتــوزی مختلــف
بــا تمرینــات ورزشــی افزایــش پیــدا میکننــد و پــس از
بیتمرینــی در ســطوح باالیــی باقــی میماننــد (.)29
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4. Milnerowicz
5. Silymarin
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شادمهر میردار هریجانی و همکاران

در مــورد تاثیــر فعالیتهــای ورزشــی بــر آپوپتوزیــس
ناشــی از کادمیــوم ،پژوهشــی یافــت نشــده اســت؛ امــا در
پژوهشــی مشــابه ،میلنروویــچ 4و همــکاران ( )2004بــا
اندازهگیــری غلظــت کادمیــوم خــون و ادرار ،اثــرات دوی
اســتقامت بــا شــدت متوســط را بــر میــزان دفــع کادمیــوم
از بــدن افــراد ســیگاری مثبــت ارزیابــی کردنــد ( .)20از
ســوی دیگــر ،امــروزه ســیلیمارین 5بــه دلیــل توانایــی
در مقابلــه بــا ســیگنالهای آپوپتــوزی ،بــه عنــوان یــک
ضــد اکســایش مطــرح شــده اســت .گــزارش شــده اســت
ســیلیمارین از یکپارچگــی ژنــوم محافظــت کــرده و بــا مرگ
ســلولی آپوپتــوزی و نکــروزی مقابلــه میکنــد ( .)23در
همیــن راســتا ،آشــتیانی و همــکاران ( )1389در پژوهشــی
گــزارش کــرده انــد کــه تیمــار ســلول هــا بــا ســیلیمارین
در مــدت زمــان مشــخص ،میتوانــد بــا افزایــش میــزان
بقــای ســلولهای بنیــادی و همچنیــن افزایــش ســرعت رشــد،
کارآیــی ایــن ســلولها را در حیطــه بالینــی افزایــش دهــد (.)1
بــا توجــه بــه آنچــه در بــاال ذکــر شــد و نیــز عــدم وجــود
گــزارش مســتند علمــی کــه بــه بررســی تاثیــر تمریــن
شــنا یــا مکمــل ســیلیمارین بــر آپوپتوزیــس ناشــی از
کادمیــوم پرداختــه باشــد ،تحقیــق حاضــر بــر آن اســت تــا
تاثیــر ترکیبــی تمریــن شــنای اســتقامتی و مکمــل ضــد
اکسایشــی ســیلیمارین را در کبــد نــوزادان موشهــای
بــاردار در معــرض مســمومیت بــا کادمیــوم بررســی نمایــد.
روش تحقیق
حیوانــات :در ایــن پژوهــش ،از  72ســر مــوش صحرایــی
مــاده نــژاد ویســتار بــا میانگیــن وزنــی  200 ± 20گــرم
اســتفاده شــد .موشهــا بــه صــورت گروههــای  4تایــی
در قفسهــای پلــی کربنــات شــفاف در محیطــی بــا دمــای
 23 ± 2درجــه ســانتی گــراد ،رطوبــت  45تــا  55درصــد،
و چرخــه تاریکــی ـ روشــنایی  12:12ســاعته نگهــداری
شــدند .در طــی دوره پژوهــش ،غــذای اســتاندارد پلــت و
آب بــه صــورت آزاد در اختیــار حیوانــات قــرار گرفــت .یــک
هفتــه پــس از انتقــال بــه آزمایشــگاه و ســازگاری بــا محیــط
جدیــد ،جهــت آشــنايي بــا آب ،كاهــش اســترس شــنا ،و
ســازگاري بــا شــرايط تمرينــي ،حيوانــات بــه اســتخر شــنا
1. Cadmium
2. Apoptotic
3. Necrotic
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منتقــل شــده و تمريــن شــنا را بــه مــدت يــك هفتــه انجــام
دادنــد .طــی ایــن یــک هفتــه ،تمريــن بــا  10دقيقــه آغــاز
و بــا افزايــش  5دقيقــه تمريــن در هــر روز ،تــا پايــان هفتــه
بــه  30دقيقــه رســيد .ســپس هــر دو مــوش مــاده بــا یــک
مــوش نــر جهــت جفتگیــری در یــک قفــس قــرار گرفتنــد
و پــس از  48ســاعت ،بــا مشــاهده پــاك واژنــي بــر واژینال،
روز اول بــارداری مشــخص شــد ( .)14ســپس موشهــا بــه
 9گــروه  8تایــی شــامل گــروه .1 :کنتــرل .2 ،حــال.3 ،
کادمیــوم .4 ،تمریــن .5 ،ســیلیمارین .6 ،کادمیــوم ـ تمریــن،
 .7کادمیــوم ـ ســیلیمارین .8 ،ســیلیمارین ـ تمریــن ،و .9
کادمیــوم ـ تمریــن ـ ســیلیمارین ،تقســیم شــدند.
برنامــه تمرینــی :موشهــای بــاردار گــروه تمریــن یــک
بــار در روز و  5روز در هفتــه در اســتخر ویــژهای بــه ابعــاد
 100 × 50× 50ســانتیمتر (درجــه حــرارت آب35 30- :
درجــه ســانتگراد) ،بــه شــنا پرداختنــد ( .)21برنامــه اصلــی
تمریــن شــنا در دوران بــارداری بــا  30دقیقــه آغــاز شــد و
بــا افزایــش  5دقیقــه در روز ،زمــان تمریــن در هفتــه دوم به
 60دقیقــه رســید .زمــان  60دقیقــه تــا پایــان هفتــه ســوم
ثابــت بــود .اضافــه بــار تمرینــی از طریــق تنظیــم قــدرت و
ســرعت آب هنــگام شــنا اعمــال گردیــد؛ بــه طــوری کــه در
هفتــه ســازگاري بــا تمریــن ،ثابــت مانــد و در هفتههــاي
تمریــن در طــی دوران بــارداري ،بــا ثابــت مانــدن زمــان 60
دقیقــه ،ســرعت و قــدرت جریــان آب از  7بــه  15لیتــر در
دقیقــه افزایــش یافــت (.)21
نحــوه مصــرف کادمیــوم :کادمیــوم کلرایــد بــه صــورت
محلــول بــه میــزان  400میلــی گــرم بــر کیلوگــرم وزن بــدن
در لیتــر ،از طریــق آب آشــامیدنی بــه موشهــا خورانــده شــد
( .)21بــر ایــن اســاس ،میــزان  2گــرم کادمیــوم در  5لیتــر
آب کام ـ ً
ا حــل گردیــد و در ظــروف ویــژه آب ریختــه شــد
و بــه صــورت  24ســاعته در اختیــار موشهــا قــرار گرفــت.
نحــوه تهیــه و تزریق ســیلیمارین و حالل ســیلیمارین:
بــرای تهیــه ســیلیمارین ،ابتــدا  1/6گــرم پــودر ســیلیمارین
بــا  4ســی ســی اتانــول مطلــق حــل شــده و ســپس بــا
اضافــه کــردن آب مقطــر ،بــه حجــم  16ســی ســی رســانده
شــد .دوز ســیلیمارین 100 ،میلــی گــرم بــرای هــر کیلوگــرم
وزن بــدن موشهــای صحرایــی بــود کــه هفتــهای  3روز
3. Xylenol
4. In Situ end labeling

در طــول دوران بــارداری بــه صــورت زیرپوســتی بــه آن هــا
تزریــقشــد ( .)8حــال ســیلیمارین هــم بــه همــان صــورت
تهیــه ( 4ســی ســی اتانــول مطلــق  12 +ســی ســی آب
مقطــر) و بــه آزمودنیهــای گــروه حــال ،تزریــق گردیــد.
تهیــه نمونــه بافتــی 2 :روز پــس از تولــد ،موشهــای نوزاد
بــا تزریــق مخلــوط کتامیــن ( 87ميليگــرم بــر كيلوگــرم)
و زایالزیــن ( 13ميليگــرم بــر كيلوگــرم) بیهــوش شــده،
ســر آنهــا بــا قیچــی بریــده شــد و ســپس بافــت کبــد
آنهــا خــارج گردیــد ( .)32بــرای مطالعــه ســاختار بافــت
شناســی ،نمونههــای بافــت کبــد پــس از اندازهگیــری وزن،
بــه منظــور تثبیــت در محلــول فرمالیــن 10 1درصــد تثبیــت
شــد .جهــت تهيــه مقاطــع ميكروســكوپي از نمونههــا ،بــه
روش معمــول تهيــه مقاطــع بافتــي ،عمــل گرديــد .در ايــن
2
روش پــس از تثبیــت ،بــا اســتفاده از دســتگاه هيســتوكيت
مــدل  2000ســاخت شــركت ليــكا آلمــان ،مراحــل مختلــف
پاســاژ بافتــی شــامل آبگيــري (بــا اســتفاده از  7ظــرف
الــکل بــا غلظــت صعــودی) ،شــفاف ســازي (بــا اســتفاده
از  2ظــرف گزیلــول (زایلیــن) )3و آغشــتگي بــه پارافيــن
انجــام گرفــت و ســپس بــا اســتفاده از میکروتــوم دوار،
برشهــای بافتــی بــه ضخامــت  7-5میکرومتــر جهــت
مطالعــه تغییــرات ســاختار بافتــی ،و ضخامــت  3میکرومتــر
جهــت مطالعــه ایمونوهیستوشــیمی ،تهیــه شــد .بــه منظــور
مطالعــه تغییــرات ســاختار بافتــی ،برشهــای مــورد نظــر
بــا اســتفاده از رنــگ هماتوکســیلین ـ ائوزیــن رنــگ آمیــزی
شــده و بــا میکروســکوپ نــوری ســه چشــمی اولمپیــوس
متصــل بــه دوربیــن دیجیتــال ،مــورد بررســی و ارزیابــی
قــرار گرفتنــد (.)19
تشـخیص ایمونوهیستوشـیمیایی سـلول های آپوپتوز شده:
جهت تشـخیص سـلول های آپوپتوز شـده ،هسـته این سـلول ها با
اسـتفاده از روش غیـر رادیواکتیـو نشـان دار کـردن انتهایـی
در جـای خـود ،4رنـگ شـده و شناسـایی گردیـد .در ایـن
روش ،پـس از تثبیـت و طـی مراحـل معمـول و اسـتاندارد
تهیـه مقاطـع بافتـی ،بـرش هایـی بـه ضخامـت  3میکرومتر
تهیـه گردیـد .سـپس مقاطع با اسـتفاده از دو ظـرف گزیلول
پارافیـن زدایـی شـده و بـا غلظـت هـای نزولـی الـکل ،آب
دهـی شـدند و در نهایـت ،سـه مرتبه بـا محلول بافر فسـفات
1. Formalin
2. Histokit
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عـاری از نوکلئـاز ،شستشـو داده شـدند .جهـت از بیـن بردن
پراکسـیداز هـای درون زا ،مقاطـع بـا پراکسـید هیـدروژن 0/3
درصـد در متانـول بـه مـدت  30دقیقـه ،در دمـای  15تـا 25
درجه سـانتی گراد ،انکوبه شـدند .سـپس مقاطع بعد از شستشـو با
بافـر فسـفات عـاری از نوکلئاز با کمـک پروتئیناز  ،Kتیمـار گردیدند
( .)19کیـت آزمایشـگاهی مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق،
کیـت تشـخیص مـرگ سـلولی  PODسـاخت شـرکت روژ
آلمـان (کیـت شـماره  )11 6684 817 910بـود کـه تمامی
مراحـل آن ،مطابـق بـا دسـتورالعمل همـراه کیـت انجـام
پذیرفـت .بـرای تعییـن شـاخص آپوپتـوزی در هـر مقطـع،
 10میـدان دیـد میکروسـکوپی بـا بـزرگ نمایی بـاال به طور
تصادفـی در هـر ناحیـه انتخـاب شـده و هسـته هـای تانـل
مثبـت (هسـته هایـی بـه رنـگ قهـوه ای تیـره و یکنواخت)
و تانـل منفـی ،مـورد شـمارش قرار گرفتند .سـپس شـاخص
آپوپتـوزی ( 1)LIاز فرمـول زیـر محاسـبه گردیـد:
LI= a/(a+b(×100
کــه “ ”aتعــداد هســته هــای تانــل مثبــت ،و “ ”bتعــداد
هســته هــای تانــل منفــی ،در هــر ناحیــه مــی باشــد (.)19
تجزیــه و تحلیــل آمــاری :جهــت تجزیــه و تحلیــل
آمــاری از آزمــون کولموگــروف ـ اســمیرنوف ،آزمــون تحلیل

شادمهر میردار هریجانی و همکاران

واریانــس یــک طرفــه ،و آزمــون تعقیبــی  LSDاســتفاده
شــد .تمامــی محاســبات بــا اســتفاده از نرمافــزار SPSS
نســخه  21و در ســطح خطــای  α ≥0/05انجــام گرفــت.
یافتهها
شــکل  1میانگیــن شــاخص آپوپتــوزی کبــد نــوزادان را بــه
صــورت درصــد نشــان میدهــد .شــاخص آپوپتــوزی کبــد
در گروههــای کادمیــوم ـ تمریــن ،کادمیــوم ـ ســیلیمارین
و کادمیــوم ـ تمریــن ـ ســیلیمارین در مقایســه بــا گــروه
کنتــرل ،بــه ترتیــب بــه میــزان  73/57درصــد ()p>0/001
 62/62درصــد ( )p>0/001و  47/56درصــد ()p>0/001
بــا افزایــش معنــی دار همــراه بــود .همچنیــن ،شــاخص
آپوپتــوزی کبــد در گروههــای کادمیــوم ـ ســیلیمارین
()p>0/001و کادمیــوم ـ تمریــن ـ ســیلیمارین ()p>0/001
در مقایســه بــا گــروه کادمیــوم ،بــه طــور معنــیداری
کاهــش یافــت .بــا ایــن حــال ،همــان طــور کــه در شــکل
 1مشــخص اســت ،شــاخص آپوپتــوزی کبــد تحــت تاثیــر
تمریــن اســتقامتی شــنا قــرار نگرفــت ( .)p=0/83شــکل 2
نیــز تغییــرات ریختشناســی بافــت کبــد را در گروههــای
مختلــف بــه تصویــر کشــیده اســت .ســلولهای آپوپتــوزی
در تصویــر بــا رنــگ قهــوهای کامــا مشــخص میباشــند.

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

1. Labeling index
12
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شکل  .1شاخص آپوپتوزی کبد نوزادان گروههاي مختلف پژوهش * .نشانه معنیداری نسبت به گروه
کنترل ( # ،)p ≥ 0 /001نشانه معنیداری نسبت به گروه کادمیوم (.)p ≥ 0 /001

شکل  .2تصویر میکروسکوپیک کبد نوزادان در گروه های مختلف ( .)TUNEL, X40هسته های تیره (فلش) تانل مثبت
بوده که بیانگر میزان القای آپوپتوزیس در سول های کبدی در گروه های تمرین (الف) ،تمرین ـ سیلیمارین (ب)،
حالل (ج) ،کنترل (د) ،سیلیمارین ـ کادمیوم (ه) ،تمرین ـ کادمیوم (و) ،سیلیمارین ـ کادمیوم ـ تمرین (ز) ،سیلیمارین (ح)،
و کادمیوم (ط) میباشد.
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بحث
یافتــه اصلــی پژوهــش حاکــی از کاهــش معنـیدار شــاخص
آپوپتــوزی کبــد در گروههــای ســیلیمارین ـ کادمیــوم
و ســیلیمارین ـ تمریــن ـ کادمیــوم در مقایســه بــا گــروه
کادمیــوم میباشــد .عــاوه بــر ایــن ،نتایــج پژوهــش
حاضــر نشــان داد یــک دوره برنامــه تمریــن شــنای اســتقامتی
موشهــای بــاردار ،تغییــر معن ـیداری در شــاخص آپوپتــوزی
کبــد نــوزادان مــوش هــای صحرایــی ایجــاد نمــی کنــد .ایــن
یافتــه بــا نتایــج هافمــن 1و همــکاران ( )2009همخوانــی
نــدارد ( .)10ایــن ناهمخوانــی احتمــاالً ناشــی از تفــاوت در
نــوع پروتــکل بــه کار رفتــه در دو پژوهــش میباشــد .در
پژوهــش هافمــن و همــکاران ،شــاخص آپوپتــوزی پــس از
یــک جلســه فعالیــت حــاد بــر روی نــوار گــردان و در پــی
 16هفتــه تمریــن اســتقامتی اندازهگیــری شــده اســت؛ در
حالــی کــه پروتــکل پژوهــش حاضــر ســه هفتــه تمریــن
شــنای اســتقامتی بــود .امــا نتایــج بــا یافتــه هــای پژوهــش
کیــم2و همــکاران ( )12( )2002همســو میباشــد .کادمیــوم
بــه طــور موثــر موجــب عــدم تعــادل وضعیــت اکسایشــی ـ
ضــداکسایشــی بــدن از طریــق تولیــد  ،ROSمــی شــود (.)5
ایــن عنصــر در کبــد بــه ســرعت موجــب تغییــر عملکــرد و
آســیب ســلولی شــده و ترشــح آنزیمهــای عملکــردی را نیــز
تحــت تاثیــر قــرار میدهــد ( .)18نشــان داده شــده اســت
کــه کادمیــوم در اندامهــای مختلــف مــوش صحرایــی در
درون بــدن موجــود زنــده 3و در سیســتمهای ســلولی
پســتانداران در محیــط آزمایشــگاه ،4آپوپتوزیــس را القــا
میکنــد ()34؛ و در غلظتهــای بســیار کــم ،احتمــاالً
از طریــق هدفگیــری میتوکنــدری بــروز آپوپتوزیــس
را بــه همــراه دارد .مســیر اصلــی آپوپتوزیــس وابســته بــه
میتوکنــدری ،مبتنــی بــر فعالیــت کاســپاس هــا 5اســت کــه
توســط آزادســازی مــداوم ســیتوکروم  Cمیتوکندریایــی،
فعالیــت کــم کاســپاس ـ 9آغازگــر و کاســپاس ـ 3مجــری
و گسســتگی نهایــی سوبســتراهای خــاص ،میانجیگــری
میشــود ( .)17بقــا و یــا آپوپتوزیــس ســلول ،بــه وســیله
تعامــل بیــن مولکولهــای آغازگــر آپوپتــوزی و ضــد
آپوپتــوزی تعییــن میشــود ( .)29انــواع مولکولهــای
ضــدآپوپتــوزی مســتقیم و غیرمســتقیم توســط نیتریــک
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7. Inducible nitric oxide synthase
8. Myeloid cell leukemia-1
9. Glucose-regulated protein 78
10. c-Guanosine monophosphate
11. Bcl- 2- associated death promoter
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اکســاید )NO( 6تحــت تنظیــم افزایشــی قــرار میگیرنــد.
ســو و همــکاران ( )2010پیشــنهاد میکننــد کــه در
هنــگام تمرینــات ورزشــی اســتقامتی بــا شــدت متوســط
بــه مــدت  8هفتــه NO ،در غلظتهــای فیزیولوژیکــی بــه
صــورت معکــوس ســیتوکروم اکســیداز (کمپلکــس  IVاز
زنجیــره انتقــال الکترونــی) را مهــار میکنــد کــه منجــر
بــه هایپرپوالریزاســیون غشــای میتوکنــدری میشــود؛
از ایــن رو ،از آپوپتوزیــس جلوگیــری میکنــد (.)29
پروتئینهــای مختلــف ضــدآپوپتــوزی درونســلولی ماننــد
نیتریــک اکســاید ســنتاز القايــي7 ( ،)iNOSلوســمي ســلول
ميلوئيــدي يــا مغــز اســتخواني ،)Mcl-1(8پروتئیــن تنظیــم
شــده بــه وســیله گلوکــز 78 )Grp78( 9و اینترلوکیــن ـ 8
؛ طــی تمریــن بــا شــدت متوســط تحــت تنظیــم افزایشــی
قــرار ميگيرنــد و پــس از بیتمرینــی نیــز در مقادیــر بــاال
باقــی ميماننــد.
ســطوح  Mcl-1بــه عنــوان میانجــی ضــدآپوپتوزی ســیگنال
 ،NOبــه دلیــل تخلیــه مولکــول اصلــی پاییــن دســت
10
ســیگنال  ،NOیعنــی گوانوزیــن مونوفســفات حلقــوی
( ،)cGMPافــت ميكنــد .بــه محــض فعالســازی ســیگنال
 ،NO-cGMPنوتروفیلهــا افزایــش بیــان Mcl-1را حفــظ
کــرده و رونــد آپوپتوزیــس را کنــد ميســازند .بنابرایــن،
تصــور میشــود فعالیــت ورزشــی اســتقامتی بــا شــدت
متوســط ،از طریــق تنظیــم افزایشــی مســیر1ـMclـcGMPـ
NOـ ،iNOSرونــد آپوپتوزیــس را کنــد میســازد ( .)29بــا
توجــه بــه ایــن کــه در پژوهــش حاضــر تمریــن تاثیــری
بــر القــا یــا کاهــش آپوپتوزیــس نداشــت ،کاهــش شــاخص
آپوپتــوزی کبــد نــوزادان مــوش هــای گــروه تمریــن ـ
کادمیــوم ـ ســیلیمارین را میتــوان تنهــا بــه ســیلیمارین
نســبت داد .پیشــنهاد شــده اســت کــه ســیلیمارین موجــب
تنظیــم کاهشــی بیــان  mRNAو پروتئیــن ســیتوکروم C
و  11 BADمــی شــود ( .)31ســیلیمارین عــدم تعــادل بیــن
بقــا و مــرگ ســلولی برنامــه ریــزی شــده را بــه واســطه
مداخلــه در بیــان تنظیمکنندههــا و پروتئینهــای چرخــه
ســلولی درگیــر در آپوپتوزیــس ،تعدیــل میکنــد ( )27و بــا
مکانیســمهای متعــدد از جملــه :تحریــک  DNAپلیمــراز،
تثبیــت غشــای ســلولی ،مهــار رادیکالهــای آزاد ،و افزایــش
1. Hoffman
2. Kim
3. In vivo
4. In vitro
5. Caspases
6. Nitric oxide
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غلظــت  GSHســلولی؛ اثــر محافظــت کبــدی از خــود نشــان
میدهــد .تحریــک  DNAپلیمــراز توســط ســیلیمارین
موجــب افزایــش  RNAریبوزومــی و در نتیجــه ،بازســازی
ســلولهای کبــدی میشــود ( .)6ویژگــی ضــد اکسایشــی
و عملکردهــای بازســازی ســلولی بــه عنــوان نتیجــه افزایــش
ســنتز پروتئیــن هــا ،مهمتریــن ویژگــی ســیلیمارین اســت.
از آنجــا کــه ســیلیمارین در یــک الگــوی وابســته بــه
دوز ،اثــرات ضــد اکسایشــی و ضــدآپوپتــوزی را اعمــال
میکنــد ()26؛ احتمــال مـیرود دوز بــه کار بــرده شــده در
پژوهــش حاضــر ،بــرای کاهــش میــزان آپوپتوزیــس ناشــی
از کادمیــوم مناســب بــوده و در ترکیــب بــا تمریــن شــنا،
بــرای درمــان اثــرات آپوپتــوزی ناشــی از کادمیــوم ،موجــب
کاهــش  41درصــدی شــاخص آپوپتــوزی کبــد نــوزادان در
پژوهــش حاضــر شــده اســت .ســیلیمارین از ســد جفــت
عبــور میکنــد و بــه میــزان قابــل توجهــی در بافتهایــی
ماننــد کبــد جنیــن ،حضــور مــی یابــد و مقــدار انتقــال آن
در سراســر جفــت ،بــا دوز داده شــده بــه مــادر رابطــه دارد
( .)16ســیلیمارین بــا ورود بــه هســته و عمــل بــر آنزیم های
 RNAپلیمــراز  1و رونویســی  ،rRNAبــه افزایــش تشــکیل
ریبــوزوم هــا منجــر میشــود ( .)30ایــن عمــل بــه نوبــه
خــود ســنتز پروتئیــن و  DNAرا تســریع میکنــد (،)26
رونــد ســاخت و ســاز در سیتوپالســم را افزایــش میدهــد و
بــه موجــب آن ،بــه افزایــش میــزان ســنتز پروتئینهــای
ســاختاری و عملکــردی منجــر میشــود .حداقــل بــه لحــاظ
مفهومــی ،ایــن تحریــک ممکــن اســت ســلول را در مقابلــه
بــا کاهــش حاملهــا و آنزیمهایــی کــه تحــت بســیاری از
شــرایط پاتولوژیــک رخ میدهنــد ،توانمنــد کنــد ( .)26در
همیــن راســتا ،آشــتیانی و همــکاران ( )1389در پژوهشــی
گــزارش کــرده انــد کــه تیمــار ســلول هــا بــا ســیلیمارین
در مــدت زمــان مشــخص ،میتوانــد از طریــق افزایــش
میــزان بقــای ســلولهای بنیــادی و همچنیــن افزایــش
ســرعت رشــد ،کارآیــی ایــن ســلولها در حیطــه بالینــی را
افزایــش دهــد ( .)1بــه منظــور ایجــاد تــوده مطلــوب مرتبــط
بــا انــدازه بــدن ،کبــد مکانیســم هــای هیپرپــازی جبرانــی
را القــا میکنــد و ســیلیمارین چندیــن فاکتــور رشــدی
را بــرای تنظیــم چرخــه ســلولی و ســنتز  DNAدر کبــد

تحریــک مــی نمایــد ( .)31ســیلیمارین بــر نفوذپذیــری
غشــای میتوکندریایــی و ســلولی بــه همــراه افزایــش ثبــات
غشــایی در برابــر آســیب ژنوبیوتیــک ،عمــل تنظیمــی دارد
( .)22ســیلیمارین میتوانــد از جــذب مــواد ســمی بــه
هپاتوســیتها ،بــه وســیله اشــغال مــکان هــای اتصالــی
هماننــد ممانعــت از بســیاری از پروتئیــن هــای انتقالــی در
غشــا ،پیشــگیری کنــد ( .)7در پژوهشهــای آزمایشــگاهی،
ســیلیمارین مهــار کننــده قــوی  -cAMPفســفودی اســتراز
اســت ( ،)13بنابرایــن افزایــش در ســطوح  cAMPکبــدی
ایجــاد شــده بــه وســیله ســیلیمارین محتمــل بــه نظــر
میرســد و ممکــن اســت بــه عنــوان یــک پیــک ثانویــه
برخــی اثــرات ســودمند ســیلیمارین (تثبیــت غشــاهای
ســلولی) عمــل کنــد (.)26
نتیجهگیــری :در مجمــوع ،یافتههــای پژوهــش حاضــر
دال بــر آن اســت کــه تزریــق ســیلیمارین در دوران بــارداری
میتوانــد تــا حــدودی بــا آپوپتوزیــس ناشــی از مســمومیت
بــا کادمیــوم در کبــد نــوزادان مــوش هــای صحرایــی مقابلــه
کنــد و آن را کاهــش دهــد؛ امــا تمریــن شــنای کوتــاه
مــدت ،تاثیــری بــر شــاخص آپوپتــوزی آن هــا نــدارد.
قدردانی و تشکر
نویســندگان از جنــاب آقــای محمــد علینــژاد و ســرکار
خانــم مرضیــه میــردار جهــت همــکاری در اجــرای ایــن
پژوهــش قدردانــی مینماینــد .بخشــی از منابــع مالــی ایــن
طــرح توســط دانشــگاه مازنــدران تامیــن گردیــده اســت.
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Abstract
The effect of swimming endurance training and silymarin supplementation during
pregnancy on maternal cadmium exposure – induced apoptosis in
hepatocytes of rat neonates
Shadmehr Mirdar Harijani1, Hossein Aliasgharzade Oliaei2,
Gholamreza Hamidian3, Narges Musavi4
Background and Aim: Both cell proliferation and apoptosis are required for proper development of the neonatal parenchyma of
the liver. This study was conducted to evaluate the effects of swimming endurance training and silymarin supplementation during
pregnancy on maternal cadmium – induced apoptosis in hepatocytes of neonates. Materials and Methods: 72 pregnant Wistar
rats (200 ± 20 g) were divided into 9 groups. Cadmium chloride was given orally (400 mg/kg in drinking water) from the first day of
pregnancy. Training protocol was included 60 minutes swimming for 5 days per week during pregnancy. Silymarin (100 mg/kg) was
injected subcutaneously three times a week. Liver tissue was removed two days after born and apoptotic index also determined
by nonradioactive in situ end labeling method using TUNEL immunocytochemical technique. The ANOVA and post hoc LSD tests
were used to analyze the collected data at p≤ 0.05. Results: Apoptotic index of hepatocytes were decreased significantly
in cadmium- silymarin and cadmium- silymarin-training groups (p < 0.001). Swimming training caused no significant changes in
apoptotic index of hepatocytes (p = 0.83). Conclusion: Swimming endurance training during pregnancy probably have no effect on
maternal cadmium – induced of apoptosis in hepatocytes of neonates, however, silymarin could reduce it.
Keywords: Cadmium, Swimming training, Silymarin, Apoptosis, Neonate liver.
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