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چکیده
.این مطالعه با هدف بررسی تأثیر یک دوره تمرین استقامتی شنا در دوران بارداري بر شاخص آپوپتوزي کبد نوزادان موشهاي صحرایی انجام شده است
 گروه تمرین از روز اول بارداري تا روز زایمان در استخر ویژهاي وادار. گرم) به دو گروه (کنترل و تمرین) تقسیم شدند022 ± 02(  موش صحرایی باردار61
 براي. تعیین شدTUNEL  نمونهبرداري از بافت کبد نوزادان روز دوم پس از تولد انجام و شاخص درصد آپوپتوزي کبد با استفاده از تست.به شنا شدند
 نتایج نشان داد میانگین شاخص آپوپتوزي کبد. استفاده شدα ≥ 2/20 تجزیه و تحلیل یافتههاي این پژوهش از آزمون تی مستقل یکنمونهاي در سطح خطاي
 نوزادان.)p <2/20(  درصد بود که حاکی از فقدان تفاوت معنیدار بین دو گروه بود1/02  درصد و در گروه تمرین شنا1/02 نوزادان در گروه کنترل برابر با
 این نتایج نشان میدهند که فعالیت ورزشی استقامتی شنا در طی بارداري.)p <2/20( گروه تمرین شنا افزایش غیرمعنیداري را در وزن هنگام تولد نشان دادند
.احتماالً تأثیر منفی و نگرانکنندهاي بر رشد و شاخص آپوپتوزي کبد نوزادان ندارد
. بارداري، کبد نوزاد، تمرین شنا، آپوپتوزیس:واژههای کلیدی
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Abstract
Background: This study aimed to examine the effects of endurance swimming training during pregnancy
on pregnant rat’s neonate liver tissue apoptotic index. Methods: 16 pregnant rats (200 ± 20 g) were divided
into two swimming and control groups. The rats of training group were forced from first day of pregnancy to
delivery in a particular pool. The sampling of the neonate liver tissue was performed two days after born and
the liver apoptotic percent index was determined with TUNEL technique. Statistical analysis of the data was
done using independent t-test (ɑ ≤0.05). Results: The results showed that the average neonate liver
apoptotic index in the control and training group respectively was 6.40% and 6.20% that indicate no
significant difference between two groups (p<0.05). In addition, exercise produced no significant changes in
birth weight (p <0.05). Conclusion: These results suggest that swimming endurance training during
pregnancy maybe have no negative and worrying impact on neonate growth and liver apoptotic index.
Keywords: Apoptosis, Swimming Training, Neonate Liver, Pregnancy
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مقدمه
دوران بارداري حساسترین مرحله زندگی بانوان است .این دوران ازایننظر حائز اهمیت است که سالمت و
دوران بارداري در فعالیتهاي ورزشی شرکت میکنند از مزایایی چون کاهش چربی ،بهبود تحمل استرس،
بلوغ عصبی و رفتاري مناسبتر برخوردارند .درمقابل ،برخی دیگر نیز معتقدند نوزادان مادرانی که حجم باالي
فعالیتهاي ورزشی را در دوران بارداري تجربه میکنند درمقایسه با گروه داراي حجم برنامه تمرینی کمتر،
الغرتر و سبکترند [ .]0تغییر در مصرف اکسیژن طی دوران بارداري در هنگام استراحت مادر یا فعالیتهاي
ورزشی با تحمل وزن با شدت زیربیشینه به نوع فعالیت ورزشی اجراشده بستگی دارد (مانند پیادهروي ،پله و
دویدن روي نوارگردان) که مصرف اکسیژن در مقایسه با وضعیت غیر بارداري افزایش مییابد[ .]0اما براساس
تحقیقات پژوهشگران اکثر خانمها از آگاهی کافی درباره سطح شناختهشده و مقبول ورزش در بارداري خصوصاً
ازلحاظ مدت و شدت فعالیتهایی نظیر شنا و پیادهروي برخوردار نیستند [ .]2حضور در فعالیتهاي ورزشی
پیامدهاي مفیدي دارد که میتوان به اثر آن بر کبد و نقش جداییناپذیر آن در فیزیولوژي ورزش نیز اشاره کرد.
کبد سوبستراهاي انرژي را ازطریق چرخه کوري و کاتابولیسم گلیکوژن براي بافتهاي پیرامونی فراهم میکند
و بهعالوه مولکولهاي فعال بیولوژیکی مانند فاکتورهاي رشدي را به درون گردش خون رها میکند [ .]0اما
شواهد نشان میدهند تمرینهاي استقامتی با ایجاد استرس اکسایشی و میتوکندریایی باعث ایجاد آسیب کبدي
میشود [ ]0و عوامل آغازکننده آپوپتوزیس یا مرگ برنامهریزيشده سلولی 6را رها میسازد [ .]1هنگام
فعالیتهاي ورزشی جریان خون به سمت اندامهاي داخلی مانند روده و کبد محدود میشود و بعد از
فعالیتهاي ورزشی به سطوح استراحتی بازمیگردد .این وضعیت شبیه ایسکمی-توزیع مجدد است و ممکن
است به افزایش تشکیل گونههاي اکسیژن واکنشی )ROS( 0بینجامد [ .]7تولید فزاینده  ROSبدون دفاع
آنتیاکسیدانتی کافی به استرس اکسایشی 2و مرگ سلولی و آپوپتوزیس منجر میشود که متضمن ایجاد انواع
بیماريها و ناهنجاريهاي رشدي و سالمندي است[ .]8یکی از موقعیتهاي ویژه براي تولید رادیکالهاي آزاد
و به دنبال آن افزایش استرس اکسایشی دوران بارداري است .براساس نتایج حکاکدخت و همکاران ()0266
در دوران بارداري که فشار اکسایشی در بدن مادر بیشتر میشود ،انجام تمرین هوازي افزایش فعالیت سیستم
ضد اکسایشی بدن را درپی دارد [ .]9بهعالوه ،مولکولهاي آنتی آپوپتوزیس مختلف هم با تمرین ورزشی
افزایش پیدا میکنند و پساز بیتمرینی در سطوح باالیی باقی میمانند[ .]62نتایج مطالعه بائیک و همکاران
( )0260نیز نشان داد در تولهموشهایی که بهعلت جداشدن از مادر دچار آپوپتوز سلولهاي عصبی شده بودند،
آپوپتوزیس بهطور معنیداري افزایش یافت ،اما فعالیت استقامتی روي نوارگردان آپوپتوزیس ناشی از جدایی
1 .Programmed Cell Death
2. Reactive Oxygen Species
3. Oxidative Stress
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بهترزیستن مادر به طورمستقیم در زندگی جنین مؤثر است[ .]6پژوهشگران نشان دادهاند نوزادان مادرانی که در
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مادر را سرکوب کرد و افسردگی ناشی از آن را نیز کاهش داد[ .]66با توجه به نکاتی که گزارش شد ،در پاسخ
به ابهامات ناشی از اثرات آپوپتوزیس یا حفاظتی فعالیتهاي ورزشی در موقعیتهاي فیزیولوژیک مختلف و
ازجمله دوران حیاتی و حساس بارداري که تأثیر انکارناپذیري بر نوزاد و اندامهاي حیاتی او ازجمله کبد دارد،
مطالعه آن ضروري و اجتنابناپذیر است .بنابراین محقق درصدد است با بررسی اثر یک دوره برنامه تمرین
دهد.
روششناسی
پژوهش حاضر ازجمله پژوهشهاي تجربی بود که دو گروه از موشهاي صحرایی باردار را مطالعه کرد .براي
این پژوهش  61سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی  022±02گرم از مرکز انستیتو پاستور
آمل تهیه شد .بهمنظور سازگاري حیوانات با محیط جدید ،موشها بهمدت یک هفته به همراه آب و غذاي کافی
در مکانی ویژه با دماي کنترلشده  02±0درجه سانتیگراد و در روشنایی و تاریکی  60ساعته نگهداري شدند.
قبلاز اجراي مرحله اصلی پژوهش ،با توجه به اینکه این پژوهش براي اولینبار در کشور به اجرا درمیآمد و
نمونه مشابهی نداشت ،محقق استخر ویژه موشهاي رت و مایس را با سفارش ساخت یک مخزن آب
فایبرگالس به ابعاد  622×02×02سانتیمتر طراحی کرد .پساز ارزیابی اولیه استخر به منظور افزایش دقت کار،
قابلیت کنترل جریان آب مخزن با استفاده از فلومتر 6و تنظیم دور پمپ فراهم شد و درنتیجه امکان گردش آب
بهجاي وضعیت راکد مرحله مقدماتی به مخزن افزوده شد تا امکان شنا و تحرک بیشتر موشها را فراهم آورد.
سپس با تنظیم برنامه تمرینی و اصالحات الزم برنامه نهایی به اجرا درآمد .قبلاز اجراي برنامه تمرینی ،به منظور
آشنایی با آب و کاهش استرس شنا و سازگاري با محیط تمرینی ،موشها دوهفته در داخل آب استخر قرار
گرفتند .مدت زمان تمرین شنا طی دوره سازگاري  62دقیقه و جریان آب راکد بود[ .]60پساز انتقال به محیط
جدید و انجام تمرین شنا ،هردو موش ماده با یکموش نر جهت جفتگیري در یک قفس قرار داده شدند و
پساز  00ساعت با بررسی توده واژینال ،روز اول بارداري مشخص شد[ .]62سپس موشها به دو گروه  8تایی
تقسیم شدند .گروه اول شامل موشهایی بود که به طور طبیعی دوران بارداري خود را طی میکردند (گروه
کنترل) و گروه دوم موشهاي بارداري که از روز اول بارداري تا روز زایمان در یک دوره برنامه تمرین استقامتی
شنا شرکت کردند .کلیه مراحل تمرین و اجراي پژوهش مطابق با دستورالعمل مؤسسه سالمت و تغذیه درباره
مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی و کمیته اخالق دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه
مازندران انجام شد.
موشهاي باردار در گروههاي تمرینی یکبار در روز و پنجروز در هفته تا روز زایمان در استخر در طی سههفته
به شنا پرداختند .این برنامه صبحها از ساعت  8به اجرا در میآمد .مدتزمان تمرین در آب در روز اول بارداري
 62دقیقه بود که این مدت با افزایش پنجدقیقه روزانه به زمان تمرین در هفته دوم به  12دقیقه رسید .زمان 12
1. Flow Meter
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استقامتی شنا بر شاخص آپوپتوزي کبدي نوزادان موشهاي باردار ،به پرسشهاي مربوط به این زمینه پاسخ
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دقیقه تا پایان هفته سوم ثابت بود .اضافهبار تمرینی ازطریق تنظیم قدرت و سرعت آب هنگام شنا انجام میشد
که در هفتههاي سازگاري تمرین ثابت و در هفتههاي تمرین در طی دوران بارداري با ثابتماندن زمان 12
دقیقه سرعت جریان آب از  7به  60لیتر در دقیقه افزایش یافت[.]60
نمونهگیري بافتی از کبد نوزادان دو روز پساز تولد انجام شد .حیوانات با تزریق مخلوط کتامین ( 90میلیگرم
ساختار بافتشناسی ،نمونههاي بافت کبد پساز اندازهگیري وزن ،به منظور تثبیت در محلول فیکساتیو فرمالین
 62درصد قرار داده شد .جهت تهیه مقاطع میکروسکوپی از نمونهها ،به روش معمول تهیه مقاطع بافتی عمل
شد .در این روش ،پساز ثبوت ،با استفاده از دستگاه هیستوکینت مدل  0222ساخت شرکت لیکا آلمان ،مراحل
مختلف پاساژ بافتی شامل آبگیري (با استفاده از  7ظرف الکل با غلظت صعودي) ،شفافسازي (با استفاده از
 0ظرف گزیلول) و آغشتگی به پارافین انجام گرفت و سپس با استفاده از میکروتوم دوار برشهاي بافتی به
ضخامت  7-0میکرومتر جهت مطالعه تغییرات ساختار بافتی و ضخامت  2میکرومتر جهت مطالعه
ایمونوهیستوشیمی تهیه شد .بهمنظور مطالعه تغییرات ساختار بافتی ،برشهاي مد نظر با استفاده از رنگ
هماتوکسیلین -ائوزین رنگآمیزي شدند و با میکروسکوپ نوري سهچشمی اولمپیوس متصل به دوربین
دیجیتال تحت بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.
جهت تشخیص سلولهاي آپوپتوزشده ،هسته این سلولها با استفاده از روش غیر رادیواکتیو نشاندارکردن
انتهایی در جاي خود 6رنگ و شناسایی شد .در این روش ،پساز ثبوت و طی مراحل معمول و استاندارد تهیه
مقاطع بافتی ،برشهایی به ضخامت  2میکرومتر تهیه شد .سپس مقاطع با استفاده از دو ظرف گزیلول
پارافینزدایی شدند و با غلظتهاي نزولی الکل آبدهی شدند و درنهایت سهمرتبه با محلول بافر فسفات عاري
از نوکلئاز شستشو شدند .جهت ازبینبردن پراکسیدازهاي درونزاد ،مقاطع با پراکسید هیدروژن  2/2درصد در
متانول به مدت  22دقیقه و در دماي  60-00درجه سانتیگراد انکوبه شدند .سپس مقاطع بعد از شستشو با بافر
فسفات عاري از نوکلئاز با کمک پروتئین کیناز  Kتیمار شدند .کیت آزمایشگاهی بهکار رفته در این تحقیق
کیت تشخیص مرگ سلولی  PODساخت شرکت روژ آلمان (کیت شماره  )66 1180 867 962بود که تمام
مراحل آن مطابق با دستورالعمل همراه کیت انجام پذیرفت .براي تعیین شاخص آپوپتوزي در هر مقطع62 ،
میدان دید میکروسکوپی با بزرگنمایی باال به طور تصادفی در هر ناحیه انتخاب شد و هستههاي TUNEL
مثبت (هستههایی به رنگ قهوهاي تیره و یکنواخت) و  TUNELمنفی شمارش شد .سپس شاخص آپوپتوزي

0

( )LIاز فرمول زیر محاسبه شد:
LI= a/(a+b) ×100
" "aتعداد هستههاي  TUNELمثبت و " "bتعداد هستههاي  TUNELمنفی در هر ناحیه است [.]60

1. In Situ End Labeling
2. Labeling Index
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بر کیلوگرم) و زایالزین ( 60میلیگرم بر کیلوگرم) بیهوش و سپس با قیچی سر بریده شدند[ .]60براي مطالعه
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جهت تجزیه و تحلیل آماري از آزمون نرمالیتی کلموگراف اسمیرنف و آزمون تی مستقل یکنمونهاي استفاده
شد .تمام محاسبات با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس  06و در سطح خطاي ( )α ≥2/20انجام گرفت.
نتایج
نسبت به گروه کنترل بود (نمودار  .)6میانگین وزن بدن نوزادان گروه تمرین استقامتی شنا  7/09گرم و میانگین
وزن بدن نوزادان گروه کنترل  1/88گرم بود.
۸

۶
۵
۴
۳
۲
۱

میانگین وزن نوزادان هنگام تولد )گرم)

۷

۰
کنترل

تمرین

نمودار .3 -مقایسه ميانگين وزن بدن نوزادان موشهاي گروه تمرین و کنترل (گرم)

شاخص آپوپتوزي کبد نوزادان گروه تمرین استقامتی شنا در مقایسه با نوزادان گروه کنترل تغییر معنیداري
نداشت (نمودار  .)0میانگین شاخص آپوپتوزي بافت کبد در گروه تمرین استقامتی شنا  1/02درصد و میانگین
شاخص آپوپتوز کبدي در گروه کنترل  1/02درصد بود.
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نتایج تغییرات وزن بدن آزمودنیهاي دو گروه مبین افزایش غیرمعنیدار وزن نوزادان موشهاي گروه تمرین

تأثير تمرین استقامتي شنا در دوران بارداري بر...

۸

۶
۵

۳
۲
۱
۰
کنترل

تمرین

نمودار .4 -مقایسه ميانگين شاخص آپوپتوزي کبدي نوزادان (درصد)

بحث
هدف این پژوهش تأثیر یک دوره تمرین استقامتی شنا در دوران بارداري موشهاي نژاد ویستار بر شاخص
آپوپتوزي کبد نوزادان موشهاي باردار بود .نتایج پژوهش حاضر درباره وزن بدن نوزادان نشان داد تمرین
استقامتی شنا باعث افزایش غیرمعنیدار  1درصدي وزن تولد نوزادان شد .این نتایج مخالف یافتههاي پژوهش
هافتون و همکاران ( )0222است که کاهش توده بدنی نوزادان موشهایی را گزارش کردند که از چهارهفته
پیشاز بارداري تا روز نوزدهم بارداري تمرین کرده بودند .این پژوهشگران پیشنهاد کردند که جنین تحت
استرس هایپوکسیک ،توده اندامهاي حیاتی مانند مغز ،قلب و کبد را به قیمت توزیع مجدد جریان خون از
اندامهاي غیرحیاتی ،مثل کلیه ،به اندامهاي حیاتی حفظ میکند .این سازوکارهاي تطبیقی به طور نامناسبی به
اندازه بدنی کوچکتر جنین و اندامهاي حیاتی بزرگتر منجر میشود که نسبت بزرگتر اندامهاي حیاتی جنین
به کل توده بدنی جنین آشکار میشود[ .]61به نظر میرسد تفاوت یافتههاي پژوهش حاضر با پژوهش هافتون
و همکاران درباب وزن تولد نوزادان ناشی از تفاوتهاي مهم در دو پروتکل تمرینی باشد .پروتکل تمرینی
بهکاررفته در پژوهش هافتون دویدن روي نوارگردان به مدت  12دقیقه و  0روز در هفته بود ،درحالیکه پژوهش
حاضر برنامه تمرین شامل شناي استقامتی زیربیشینه با شدت تدریجی و سپس تثبیت آن بود .تمرین ورزشی
آبی به دلیل نیاز نداشتن به تحمل وزن در آب ظاهراً جایگزین معقولتري نسبت به برنامه ورزشی روي زمین
است [ .]0بنابراین نوع و شدت پروتکل تمرینی پژوهش حاضر بهگونهاي بود که بر وزن تولد نوزادان تأثیر
منفی نداشت.
ازسوي دیگر ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد یک دوره برنامه تمرینی شناي استقامتی موشهاي باردار تغییر
معنیداري در شاخص آپوپتوزي کبد نوزادان آنها ایجاد نکرد .با توجه به بررسیهاي انجامشده تاکنون پژوهشی
مشابه با پژوهش حاضر یافت نشده است .اهمیت آپوپتوزیس طی رشد مجراي کبد بهوسیله نمایش آن در

21

Downloaded from jsmt.khu.ac.ir at 8:30 IRDT on Sunday August 19th 2018

۴

میانگین شاخص آپوپتوزی کبدی نوزادان )درصد)

۷

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،8پایيز و زمستان 3131

جنینهاي داراي سندروم میکل نشان داده شد که در آن مقاومت صفحه پوششی ،کاهش تعداد سلولهاي
آپوپتوزي و افزایش سطوح  bcl-2را نشان داد[.]1
به نظر میرسد در طی رشد جنین هم تکثیر سلولی و هم آپوپتوزیس براي رشد صحیح بافت اصلی کبد ضروري
هستند[ .]1بقا یا آپوپتوزیس سلول بهوسیله تعامل بین مولکولهاي آغازگر آپوپتوزي و آنتی آپوپتوزي تعیین
( )HIF-1αبهطور معنیداري در ریه نوزادان موشهاي بارداري که در دوران بارداري تمرین شناي استقامتی
داشتند افزایش مییابد[ .]60هایپوکسی و خصوصاً  HIF-1αاثرات آغازگر آپوپتوزي یا آنتیآپوپتوزي اعمال
میکند .فعالیت آغازگر آپوپتوزي ،بیشتر در هایپوکسی طوالنی یا شدید اتفاق میافتد و از اشتراک و
بههمپیوستگی  HIF-1αو  ]67[ P53بهمنزله عامل مهمی ناشی میشود که آپوپتوزیس میتوکندریایی را ازطریق
مسیر مستقل از نسخهبرداري القا میکند [ .]68ازآنجاییکه آپوپتوزیس مبتنی بر شدت هایپوکسی است و
هایپوکسی متوسط بهواسطه بیان پروتئینهاي آنتیآپوپتوزي متفاوت بهوسیله فعالیت رونویسی  HIF-1نسبتاً
حفاظتی است[ ]67به نظر میرسد در تحقیق حاضر شدت هایپوکسی ایجادشده ازطریق تمرین استقامتی شناي
زیربیشینه تغییر معنیداري در آپوپتوزیس بافت کبد نوزادان ایجاد نکرد .بهخوبی نشان داده شده است که تمرین
ورزشی منظم وضعیت آنتیاکسیدانتی را در بسیاري از بافتها ازجمله کبد بهبود میبخشد [ .]69عالوهبر سوپر
اکسید دیسموتازها ،خانواده وابسته به گلوتاتیونها درمقابله با استرس اکسایشی نقش مهمی دارند .گلوتاتیون
پروکسیداز 0به عنوان آنزیم آنتیاکسیدانتی نقش مهمی در تنظیم آپوپتوزیس ایفا میکند[ .]02حکاکدخت و
همکاران ( )0266افزایش معنیدار فعالیت آنزیم گلوتاتیون پروکسیداز را در موشهاي باردار گزارش کردند
[ .]9ازآنجاییکه براي ایجاد سازگاري در اثر تمرین استقامتی ،عوامل مختلفی باید به صورت موضعی و
سیستمی باهم فعالیت کنند [ ،]60افزایش فعالیت احتمالی آنزیم گلوتاتیون پروکسیداز  0میتواند یکی دیگر از
سازوکارهاي کنترل آپوپتوزیس در گروه تمرینی در پژوهش حاضر باشد .احتماالً افزایش تدریجی در شدت
تمرین ،آبشاري از مولکولها و عوامل آنتیآپوپتوزي و آنتیاکسیدانتی به راه میاندازد تا با تمرین استقامتی
درجهت کنترل القاي آپوپتوزیس در بافتها بهویژه کبد سازگاري ایجاد کند .عالوهبراین ،اگر مادران باردار
بتوانند با نیازهاي فیزیولوژیکی فعالیت ورزشی و رشد کودک سازگاري پیدا کنند فعالیت ورزشی در طی
بارداري نهتنها خطري براي مادر و نوزاد ندارد ،بلکه میتواند سودمند نیز باشد.
نتیجهگیری
با توجه به تغییر غیرمعنیدار شاخص آپوپتوزي کبد نوزادان موش صحرایی درپی تمرین شناي استقامتی،
پیشنهاد میشود براي اطمینان بیشتر ،شاخص آپوپتوزي طی تمرین شناي استقامتی درباره نمونههاي انسانی نیز
ارزیابی شود.
1. Hypoxia Inducible Factor-1
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میشود[ .]62میردار و همکاران ( )0260در پژوهشی گزارش کردند سطوح فاکتور القایی هایپوکسی آلفا66
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