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نقش ورزش شنای استقامتی بر وقوع آپوپتوز در ميوپاتی ديابتی تجربی موش صحرايی
يوسف دوستار ،*8داريوش مهاجری ،8علی رضايی ،2مهرداد

هاشمی3

 .1گروه پاتوبيولوژی ،دانشكده دامپزشكی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز ،تبريز ،ايران
 .2گروه علوم درمانگاهی ،دانشكده دامپ زشكی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز ،تبريز ،ايران
 .3گروه ژنتيك مولكولی ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ،تهران ،ايران
* نويسنده مسئول مكاتباتvetdoustar@yahoo.com :
(دريافت مقاله ،18/81/21 :پذيرش نهايی)11/8/6 :

چكيده
ميوپاتی ديابتی از عوامل عمده آسيب سلولهای عضالنی در بيماران ديابتی میباشد .هدف از اين مطالعه تعيين نقش ورزش شنا بر وقوع آپوپتوز در ميوپاتی ديابتی
تجربی میباشد .در اين مطالعه تعداد  66سر موش صحرائی نر نژاد ويستار با سن  82هفته و وزن  261-311گرم انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه  21تائی
توزيع گرديد .ديابت با استفاده از استرپتوزوتوسين ( 61ميلیگرم به ازای هر كيلوگرم وزن بدن) به روش تزريق داخل صفاقی بهطور تجربی در هر دو گروه القا
گرديد .گروه تيمار در شرايط معمول تغذيه و نگهداری ،بهمدت  82هفته و هر هفته  6روز و هر روز  8ساعت مجبور به ورزش منظم شنا گرديد .گروه شاهد در اين
مدت بدون هيچ گونه فعاليت فيزيكی و ورزشی در همان شرايط معمول تغذيه نگهداری شد .پس از گذشت  82هفته از بافت عضله دوسر ساق هر دو گروه
نمونهبرداری و پس از پايدارسازی در فرمالين بافری  81درصد ،با استفاده از روشهای معمول تهيه مقاطع آسيبشناسی برشهايی با ضخامت  6-6ميكرون تهيه و
به روشهای هماتوكسيلين-ائوزين و تكنيك اختصاصی تانل رنگآميزی شدند .مطالعه آسيب شناسی بافتی در گروه شاهد نشانگر آپوپتوز و نكروز در سلولهای
عضالنی بود .اين تغييرات در گروه تيمار بسيار كم و اختالف بين دو گروه همواره معنیدار بود ( .)p<1/118نتايج بهدستآمده از اين بررسی مشخص نمود كه
ورزش شنا میتواند باعث كاهش تغييرات پاتولوژيك و بهبودی نسبی آسيبهای بافت عضالنی در موارد ميوپاتی ديابتی گردد.
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مقدمه
ديابت مليتوس شايعترين بيماری متابوليكی است كه با

بالغين خواهد رسيد .اين درحالی است كه كاهش قندخون اين

هيپرگليسمی ناشی از كمبود مطلق يا نسبی انسولين مشخص

بيماران با روشهای استاندارد و مصرف داروهای شيميايی برای

میگردد ( .)81بيش از  861ميليون نفر در جهان و نزديك به 3

پيشگيری كامل از عوارض آن مانند اختالالت عضالنی،

ميليون نفر در ايران به آن دچار هستند و پيشبينی میشود كه

قلبی -عروقی ،بيماریهای چشمی ،نوروپاتیها و نارسايیهای

اين تعداد در سال  2181به  228ميليون نفر و طبق پيشگويی

كليوی كافی نيستند و به نظر میرسد كه برای درمان اين

سازمان بهداشت جهانی ،در سال  2126به  311ميليون نفر در

بيماری كه اكنون به عنوان يك اپيدمی نهفته محسوب میشود،
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میبايست راههای ديگری را جستجو نمود .سه نوع ضايعه مهم

تعداد  66سر موش صحرائی سه ماهه از نژاد ويستار به

در ميوپاتی ديابتی مدنظر میباشد -8 :آسيب سلولی  -2آتروفی

وزن  261 -311گرم انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه 21

 -3ميوزيت ( .)21مهمترين ضايعه عضالنی ،تغييرات آتروفيك

تائی توزيع گرديدند .شرايط تغذيه و نگهداری برای هر دو

و دژنراسيون سلولی میباشد كه شامل كاهش مشخص قطر و

گروه يكسان در نظر گرفته شد.

طول رشته عضالنی و شكلگيری واكوئلها در ساركوپالسم

جهت ايجاد ديابت در هر دو گروه از استرپتوزوتوسين

سلول عضالنی است .به نظر میرسد دو فرآيند در ايجاد

( Sigmaو  )USAبهصورت تك دوز و به ميزان  61ميلیگرم

ضايعات بافت عضالنی نقش داشته باشند .يك عامل عبارت از

به ازای هر كيلوگرم وزن بدن به روش تزريق داخل صفاقی

نقص متابوليكی است كه در تمام بيماران اتفاق میافتد و

استفاده شد 41 .ساعت بعد از تزريق ،جهت اطمينان از ايجاد

احتماالً مربوط به محصوالت نهايی گليكوزيله پيشرفته است كه

ديابت در موشها ،قطرهای خون از وريد دمی اخذ و ميزان
توسط

دستگاه

گلوكومتر

(Boehringer

مسئول تغييرات آتروفيك و دژنراسيون سلولی میباشد و

قندخون

ديگری افزايش استرس اكسيداتيو است كه مهمترين عامل مرگ

) Mannheim Indianapolis INقرائت گرديد ( 82 ،1و

سلولی میباشد .سلولهای عضالنی در بيماران مبتال به ديابت

 .)84قند خون باالی  311ميلیگرم در دسیليتر خون به عنوان

ممكن است به علت تجمع بيش از اندازه گليكوژن در آنها

شاخص ديابتی شدن در نظر گرفته شد .ورزش شنا هفتهای 6

دچار تغييرات دژنراتيو گردند ( .)6گاهی نيز در موارد

روز و هر روز به مدت يك ساعت و بهمدت  82هفته اجرا

هيپرگليسمی شديد ،اسموالليته سلولهای عضالنی باال رفته و

گرديد .در پايان هفته دوازدهم ،هر دو گروه توسط ايجاد

سلولها دچار تغييرات دژنراتيو میگردند ( 86و  .)88مجموعه

دررفتگی در مهرههای گردن ( )Cervical dislocationبه

فوقالذكر بيانگر اهميت بيماری ديابت در بروز ضايعات

راحتی كشته شده و نمونههای بافتی از بافت عضله دو سر ساق

عضالنی است و در هر صورت ،يكی از راههای درمانی و

اخذ و پس از پايدارسازی در فرمالين بافری  ،%81از آنها

پيشگيری برای عوارض حاصل از اين بيماری توصيه فعاليت

مقاطعی با ضخامت  6-6ميكرون جهت رنگآميزی

بدن به شكل منظم در طول روز برای بيماران میباشد و به اين

هماتوكسيلين -ائوزين و تانل تهيه گرديد ( 6 ،2و  .)81تعداد

خاطر است كه ورزش به عنوان يك برنامه درمانی عمده در

سلولهای نكروتيك و آپوپتوتيك در  81ميدان ميكروسكوپی

درمان ديابت مطرح است ( .)81هدف از اين مطالعه ،بررسی

با درشتنمائی  ×41به طور تصادفی ،شمارش و

تأثير ورزش شنا بر آپوپتوز در ميوپاتی ديابتی تجربی است تا

فتوميكروگرافهايی با وضوح  82مگاپيكسل ( IXUS

مشخص گردد كه آيا تمرينات منظم شنا میتواند در كاهش

 )960ISتهيه گرديد.

مرگ سلولیهای عضالنی ناشی از آپوپتوز در مبتاليان به ديابت

نتايج بهدست آمده با استفاده از بسته نرمافزاری  spssويرايش

موثر واقع گردد؟

 83و آزمون آماری  t-Testمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و
اختالفات با  p<1/16معنیدار تلقی شد.

مواد و روشكار
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برای اين كار از كيت تانل ( insitu cell death detection
 ،POD ،kitكمپانی  ،Rocheساخت كشور آلمان) استفاده
شد.
 -8ابتدا مقاطع تهيه شده پس از پارافينزدائی و آبدهی با
پروتئيناز  Kمجاور و پس از انكوباسيون بهمدت  31دقيقه در
دمای  38درجه سانتیگراد با محلول فسفات بافر شستشو و
مقاطع بافتی با محلول واكنشگر تانل به ميزان  61ميكروليتر
بهمدت  61دقيقه در دمای  38درجهسانتیگراد مجاور گرديدند.
در اين مرحله مقاطع بافتی پس از انكوباسيون با محلول مبدل
( 61ميكروليتر) بهمدت  31دقيقه در دمای  38درجه سانتیگراد
با محلول فسفات بافر شستشو و سپس با محلول دیآمينو

نگاره -8نمای ظاهری از بافت عضله دو سر ساق گروه تيمار (بااليی) و
گروه شاهد (پائينی) .به تغييرات آتروفيك در بافت عضله گروه شاهد در
مقايسه با گروه تيمار توجه شود.

بنزيدين تتراكلرايد نيز مجاور و بهمدت  21دقيقه در دمای 26
درجهسانتیگراد مجدداً انكوبه گرديدند .نهايتاً مقاطع بافتی با
فسفات بافر شستشو و با تولوئيدين بلو رنگآميزی شدند (،2
 81و .)22

نتايج
در مشاهدات ظاهری تغييرات آتروفيك و نكروتيك در
بخشهای مختلف بافت عضالنی موشهای گروه شاهد
مشاهده گرديد .از نظر آسيبشناسی بافتی اين تغييرات
بهصورت كاهش بارز اندازه سلولهای عضالنی توأم با واكوئله
شدن ساركوپالسم بود .در سلولهای نكروتيك افزايش
ائوزينوفيلی سيتوپالسم مشاهده گرديد .تغييرات فوق در گروه

نگاره -2نمای ريزبينی از بافت عضالنی دو سر ساق موش گروه شاهد .به
تغييرات دژنراتيو (پيكان  )8و پيكنوز هسته سلولهای عضالنی (پيكان  )2و

تيمار بسيار خفيف و در اغلب موارد قابل چشمپوشی بود

افزايش خاصيت ائوزينوفيلی ساركوپالسم سلولهای عضالنی (فلش)3

(نگارههای  8تا  .)4تراكم شديد كروماتين سلولهای عضالنی

توجه نمائيد( .رنگآميزی هماتوكسيلين -ائوزين ،بزرگنمائی.)×811

و تكهتكه شدن آن در سلولهای آپوپتوتيك مشاهده شد كه
مرگ سلولی به روش آپوپتوز در اين سلولها با رنگآميزی
تانل به واسطه قهوهای شدن سلولهای مزبور تأثير شد
(نگارههای  6و  .)6نسبت سلولهای دچار آپوپتوز در بافت
عضالنی گروه تيمار به گروه شاهد كمتر بود.
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نگاره -3نمایريزبينی از بافت عضالنی دو سر ساق موش گروه شاهد .به
ارتشاح سلولهای تك هستهای و رسوب كالژن (پيكان  )2كه سرآغاز
شكل گيری فيبروز متعاقب نكروز بافت عضله میباشد (پيكان  )8توجه

نگاره -6نمای ريزبينی از بافت عضالنی گروه شاهد كه در آن سلولهای
دچار آپوپتوز با واكنش تانل مثبت به رنگ قهوهای (پيكانها) قابل مشاهده
میباشند (رنگآميزی تانل ،بزرگنمائی.)×811

نمائيد (رنگآميزی هماتوكسيلين-ائوزين ،بزرگنمائی.)×411

نگاره -4نمای ريزبينی از بافت عضالنی گروه تيمار كه در آن نكروز

نگاره -6نمای ريزبينی از بافت عضالنی گروه تيمار كه در مقايسه با گروه

سلولهای عضالنی (پيكان  )2و ادم بينابينی (پيكان  ،)8قابل رويت

شاهد ،تعداد معدودی از سلولهای دچار آپوپتوز با واكنش تانل مثبت

میباشد( .رنگ آميزی هماتوكسيلين– ائوزين ،بزرگنمائی.)×411
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میتوان به نقش استرسهای اكسيداتيو در بافت عضالنی

تجزيه و تحليل آماری دادهها:
اختالف ميانگين تعداد سلولهای دچار نكروز و آپوپتوز
بين گروههای تيمار و شاهد معنیدار بود (جدول .)8

موشهای ديابتيك اشاره نمود .راديكالهای آزاد اكسيژن
حاصله از استرسهای اكسيداتيو و غير فعال شدن آنزيم كينازی
 ERK1/2و فعال شدن آنزيم كينازی ديگری بهنام

جدول -8مقايسه ميانگين مرگ سلولی به روش نكروز و آپوپتوز .بين دو

 C-JUN/C-JUN/AP-1میتوانند بيانگر وقوع آپوپتوز در

گروه شاهد و تيمار

پی استرسهای اكسيداتيو باشند .آنچه كه مسلم است مابقی

الگوی مرگ سلولی

نكروز

آپوپتوز

مسير مرگ سلولی از طريق آنزيم كاسپاز  3و پلی آدنوزين دی

شاهد

1/26±1/266

88/88±1/418

فسفات ريبوز پلیمراز ) (PARPخواهد بود ( 88 ،2و .)88

تيمار

2/41±1/28

2/753±1/261

نقش مهاری آنزيم  GSK-3βدر راهاندازی آپوپتوز از مسير

t-Test

p=1/118

p=1/118

 TNF-αبهواسطه تجمع بيش از اندازه گليكوژن در سلولهای

گروهها

دادهها به صورت  mean+SEMنمايش داده شده است.

بحث و نتيجهگيری
ميوپاتی ناشی از ديابت به عنوان يك ضايعه بسيار مهم
توسط دانشمندان متعددی مورد بررسی قرار گرفته است و
سعی در كاهش ضايعات بافت عضالنی بيماران مبتال به ديابت
از ديرباز آرزوی تمامی محققين سراسر دنيا بوده است.
داروهای متعددی در اين زمينه مورد استفاده قرار گرفته است
اما تا به حال نتوانستهاند به شكل مناسبی عوارض حاصله از
ديابت را در بافت عضالنی كاهش دهند .مدتی است كه فعاليت
فيزيكی و تمرينات ورزشی منظم در اين خصوص مطرح
گرديده است كه در بررسی حاضر نيز به تأثير بخشی از
فعاليتهای منظم ورزشی نظير ورزش شنا پرداخته شده است.
همانطوری كه در بخش نتايج نيز به آن اشاره گرديد ،ورزش
شنا تاحدودی توانسته است ضايعات ميوپاتی ديابتی را نظير
دژنراسيون و نكروز (فيبروز بافت عضله) كاهش دهد.
چگونگی تأثير ورزش شنا در كاهش شدّت عارضه ميوپاتی،
توسط محققين زيادی مورد بررسی قرار گرفته است ( 88و
.)86
مكانيسمهای متعددی در القاء آپوپتوز متعاقب بيماری ديابت در
ميوسيتهای بافت عضالنی دخيل میباشند كه از آن جمله

عضالنی از بين میرود و با فسفوريالسيون  P65و بيان ژن
 NF.kBسلول عضالنی دچار آپوپتوز میگردد ( .)83بنابراين
سه عامل مهم در القاء آپوپتوز را نبايد فراموش كرد -8 :افزايش
ميزان هموگلوبين گليكوزيله  -2استرسهای اكسيداتيو -3
تجمع بيش از اندازه گليكوژن در سلولهای عضالنی .بهطور
كلی ورزششنا با تأثير در موارد بيان شده باعث كاهش عوارض
ديابت در بافت عضالنی میگردد ( 86و  .)28محققين اتفاق
نظر بر اين دارند كه ورزش با كاهش استرس اكسيداتيو از
عوامل بسيار مهم در كاهش روند آسيبهای القائی توسط
بيماری ديابت میباشد .به اين صورت كه ،متعاقب فعاليتهای
ورزشی ميزان بيان ژن مربوط به  IGF-IIيا فاكتور رشد شبه
انسولينی در بافت عضالنی افزايش میيابد .از آنجائیكه اين
فاكتور نقش حفاظتی در سلولهای عضالنی داشته و در بهبود
هيپوگليسمی و افزايش حساسيت به انسولين بافت عضالنی
موثر میباشد ،بنابراين نقش مثبت ورزش در كاهش عوارض
ديابت و همخوانی نتايج مطالعه حاضر با نتايج ساير محققين
مورد تائيد قرار میگيرد .بايد توجه داشت كه IGF-II
آگونيست انسولين بوده و میتواند در موارد كارسينوم بافت
عضالنی برای تأمين گلوكز مصرفی بسيار باالی سلولهای
سرطانی حائز اهميت باشد ( 6 ،8 ،6 ،2و .)24پس چنين
برمیآيد كه اين فاكتور هميشه نقش مثبتی نخواهد داشت و
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بهتر است فعاليتهای ورزشی در بيماران ديابتی در مراحل

يا پروتئينهای بينابينی میشوند .بهطور مثال در رگهای بزرگ،

اوليه بيماری بهصورت مستمر و منظم آغاز شود (.)21

گيرافتادن ليپوپروتئينهای كم چگال باعث میشود كه خروج

تحقيقات نشان داده است كه تجمع گليكوژن در سلول عالوه

آن از ديواره رگ كند و رسوب كلسترول در انتيما افزايش يابد

بر بيماری ديابت در موارد بيماری سل ،سپتیسمیها ،هپاتيت و

و در نتيجه شكلگيری ضايعات موضعی ديواره عروق

بيماریهای خودايمن نيز رخداد داشته و تجمع بيش از اندازه

(آتروژن) تسريع گردد .در مويرگها پروتئينهای پالسما مثل

آن میتواند آسيبهای جبران ناپذيری را بر سلول وارد نمايد

آلبومين به غشاء پايه گليكوزيله متصل و اين امر تا حدی

( 6و  .)82در نتايج مطالعه حاضر نيز آسيب القاء شده توسط

مسئول افزايش ضخامت غشاء پايه میشود كه مشخصه

انباشت بيش از اندازه گليكوژن با شكلگيری بافت فيبروز

ميكروآنژيوپاتی ديابتی است .پروتئينهای كه با AGE

مشهود بود .فعاليتهای ورزشی با ايجاد هيپوگليسمی باعث

اتصاالت متقاطع پيدا كردهاند ،نسبت به هضم پروتئوليتيك

كاهش دريافت گلوكز توسط سلولهای عضالنی شده و بدين-

مقاوم هستند .بنابراين اتصاالت متقاطع نه تنها باعث كاهش

ترتيب وقوع بيماری ذخيرهای گليكوژن در بافت عضالنی

برداشت پروتئينها میگردند ،بلكه باعث تجمع پروتئينها نيز

كاهش میيابد ( )22و از اين طريق نقش مثبت ورزش با كاهش

میشوند .ايجاد اتصاالت متقاطع بهواسطه  AGEدر كالژن نوع

عوارض حاصله از ديابت مشخص میگردد كه نتايج حاصله در

 4موجود در غشاء پايه ،ممكن است واكنشهای بين كالژن و

مطالعه حاضر نيز مؤيد آن میباشد ( .)88با رخداد

ساير اجزاء ماده بينابينی (المينين ،پروتئوگليكانها) را مختل

گليكوزيالسيون غير آنزيمی ،گلوكز بدون كمك آنزيمها و به-

ساخته و منجر به نقايص ساختمانی و عملكردی در غشاء پايه

طور شيميائی به گروههای آمينی و پروتئينها متصل میشود و

و بافت بينابينی گردد AGE .به گيرندههای موجود بر سطح

از اين طريق محصوالت گليكوزيالسيون توليد میگردد كه اين

بسياری از سلولها متصل میشود (آندوتليوم ،منوسيتها،

مواد ممكن است بازآرائی شده و محصوالت گليكوزيالسيون

ماكروفاژها ،لنفوسيتها و سلولهای مزانشيمی) .اين اتصاالت

زودرس و پايداری بهنام نوع آمادوری ()Amadori-Type

باعث مجموعه گوناگونی از فعاليتهای بيولوژيك میشود .از

ايجاد كنند .درجه گليكوزيالسيون آنزيمی بهطور مستقيم وابسته

جمله مهاجرت منوسيتها ،رهاسازی سايتوكينها و عوامل

به مقدار گلوكز خون است .محصوالت گليكوزيالسيون ايجاد

رشد از ماكروفاژها ،افزايش نفوذپذيری آندوتليالها ،افزايش

شده بر روی كالژن و ساير پروتئينهای با عمر طوالنی موجود

خاصيت انعقادپذيری سطح سلولهای آندوتليال و ماكروفاژها و

در بافتهای بينابينی و ديواره رگهای خونی ،بهجای آنكه

افزايش تكثير و توليد ماتريكس خارج سلولی توسط

تخريب شوند ،بيشتر دچار تغييرات شيميائی آهسته گشته و

فيبروبالستها و سلولهای ماهيچه صاف میگردد .با توجه به

بازآرائی میشوند كه در نهايت اشكال غير قابل برگشت و

مجموعه فوق و نتايج بهدست آمده از اين بررسی ،كاهش

پيشرفته محصوالت نهائی گليكوزيالسيون توليد میگردد كه

آسيب سلولی در اين مطالعه میتواند در پی كاهش تشكيل

محصوالت نهائی فوق Advance glycosylation ( AGE

 AGEمتعاقب ورزش شنا باشد ( Stephen .)81و همكاران

 )end productsناميده میشوند .تشكيل AGEبر روی

وی در سال  2116به تأثير بيماری ديابت در ساختار بافت

پروتئينها ،چربیها و اسيدهای نوكلئيك رخ میدهد .اين مواد

عضالنی اشاره نمودند ( .)23نتايج مطالعات ايشان نشان داد كه

روی پروتئينهائی از قبيل كالژن باعث ايجاد ارتباطات متقاطع

آسيبهای عروقی نظير ميكروآنژيوپاتی به علت:

بين پلیپپتيدهای ملكول كالژن شده و موجب گيرافتادن پالسما
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ليپوپروتئينهای با چگالی باال-3 ،افزايش گليكوزيالسيون

كاهش میدهد ( 23 ،6 ،8و  .)24در بيماران ديابتی به علت

پروتئينها -4 ،هيپرگليسمی و -6افزايش پراكسيداسيون چربی

حضور بيش از اندازه يونهای كلسيم در سيتوزول و سرتاسر

و توليد -1ايزو پروستاگالندين اف  2آلفا بوده و عالوه بر

غشای سلول و ميتوكندری و فعال شدن عامل كالپين و بيان

تغييرات عروقی افزايش ماتريكس همبندی در بافت بينابينی

بيشتر پروتئين  Baxالقاء مرگ سلول اتفاق میافتد درحالیكه با

سلولهای عضالنی قابل مشاهده است .مطالعاتی كه تا كنون

انجام فعاليتهای فيزيكی منظم تعادل ميزان يون كلسيم در

انجام شده ،به نقش ورزشهای منظم در كاهش عوارض

ساركوپالسم سلول عضالنی برقرار میشود كه به مهار اثرات

بيماری ديابت اشاره دارند كه با نتايج مطالعه حاضر در بيشتر

بيماری ديابت در بروز آسيب سلولی كمك مینمايد (.)81

موارد همخوانی داشته و نتايج اين مطالعه را بهخوبی توجيح

درمجموع ،ورزش شنا با مكانيسمهای مختلف در بهبود

مینمايند ( 23 ،21 ،6و  .)24يكی از فاكتورهای رشد بسيار

ميوپاتی ديابتی موثر میباشد .بنابراين نتيجه گرفته میشود كه

مهم كه در ميوپاتی ديابتی نقش دارد TGF-β ،میباشد.

ورزش شنا میتواند يك رهيافت درمانی و پيشگيری كننده از

هيپرگليسمی از مهمترين عوامل القاءگر توليد و آزادسازی

عوارض ديابت در بافت عضالنی بيماران باشد ،لكن كشف

 TGF-βاز سلولهای ميوفيبروبالست تمايز يافته از سلولهای

داليل مؤثر بودن ورزش شنا و اثر آن در بهبودی ميوپاتی ناشی

عضالنی میباشد .افزايش شديد قندخون باعث تحريك

از ديابت ،نيازمند مطالعه بيشتری است.

پروليفراسيون ميوفيبروبالستها شده و بنابراين ميزان زيادی

تشكر و قدردانی

كالژن نوع  8و  4و  TGF-βتوليد میگردد ( 3و .)4

با تشكر از همكاران حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد

فعاليتهای ورزشی میتوانند با افزايش حساسيت انسولينی و

اسالمی واحد تبريز.

القاء هيپوگليسمی از پروليفراسيون سلولهای ميوفيبروبالست

كلمات اختصاری

جلوگيری و از اين طريق توليد و آزادسازی  TGF-βو
كالژنهای نوع  8و  4را مهار نمايند ( 1و  .)81مسلم است كه
ورزش با كنترل قندخون باعث مهار توليد و آزاد سازی TGF-
 βگشته و روند فيبروز بافت عضالنی را در بيماران ديابتی

AGE: Advanced Glycosylated Hemoglobin
EGF: Epidermal Growth Factor
ERK1/2: Extracellular Signal-Regulated Kinase
GSK3β: Glycogen Synthase Kinase
HbA1c: Glycosylated Hemoglobin
HS: Heparin Sulphate
HSPG: Heparin Sulphate Proteoglycans
IGF: Insulin like Growth Factor
JUN/C: C-Jun Amino-Terminal Kinase
PARP: Poly (ADP-Ribose) Polymerase
TGF-β: Transforming Growth Factor Beta
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Abstract
Diabetic myopathy is the main cause of cell injury in the muscular system of diabetic patients. The
purpose of this study was to evaluate the effect of swimming exercise on the occurrence apoptosis in
diabetic myopathy. In this study, 56 Wistar rats with approximate age of 12 weeks and body weight of
250-300 gr were randomly allocated into two equal groups of 28 rats. Diabetes was induced in both
groups by intraperitoneal injection of streptozocin (50 mg/kg). The treatment group was kept in
normal management and dietary conditions for 12 weeks with forced swimming, an hour every day, 5
days a week. The control group was kept in similar management and dietary condition without any
physical activity. After 12 weeks, muscle tissue samples were collected from the gastrocnemius
muscle in both groups and following fixation in 10 % buffered formalin, 5-6 micron tissue sections
were prepared and stained with hematoxylin and eosin and TUNEL methods. Histopathological study
of representative sections in control group showed apoptosis and necrosis in myocytes. Mild apoptotic
and necrotic changes in treatment group were observed. Mean differences of histopathological
changes between the experimental groups were significant p<0.001. The results of the present study
indicated that swimming is capable of reducing pathologic changes and inducing partial improvement
of muscular insults in diabetic myopathy.
Keywords: Apoptosis, Diabetic myopathy, Endurances swimming exercise, Rat
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