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 چکیده
ترکیر  ايرن دو   . انرد  ن بر متغیرهای مختلف در شرراي  ديابرت را نشران داده   های پیشین تأثیر مثبت تمرين هوازی و کورکومی پژوهش: زمینه و هدف

مكمل کورکومین بر بیران   وپژوهش حاضر به بررسی اثر مستقل و ترکیبی تمرين هوازی . افزايی بر متغیرهای فوق داشته باشدمداخالت، ممكن است اثر هم
  .پردازد یميی ديابتی های صحراموش عضله قلبی و غلظت رزيستین پالسمايی SIRT1ژن 

کورکرومین   +تمررين   و کورکرومین ديرابتی   ،تمرين ديابتی ،یابتيد کنترلسالم،  کنترل هایبه گروه مساوی طور سر موش صحرايی نر به 41: هاروش

بردن،   وزن کیلوگرم/گرم میلی 01)دهی و مكمل( %5: دقیقه، شی /متر 22دقیقه با سرعت  01هفته، هر جلسه /پنج جلسه)تمرين هوازی  .شدند میتقس ديابتی
 .ها قربانی شدندساعت پس از دريافت آخرين مداخله، موش 44. به مدت هشت هفته انجام شد( هفته/سه روز

 SIRT1باعث افرزايش بیران   تمرين (.  = 111/1p)قلبی و افزايش غلظت غلظت رزيستین پالسمايی شد  SIRT1ديابت باعث کاهش بیان ژن : هایافته

(144/1p =  ) و کاهش غلظت رزيستین(111/1p =  ) باعث افرزايش بیران    کورکومین نیز. ی ديابتی شدها موشدرSIRT1 (144/1p =  )   و کراهش غلظرت
 SIRT1 مكمل تنها اثر معنی دار و بیشتری در افزايش بیان ژن/ترکی  تمرين و مكمل نسبت به تمرين تنها. ی ديابتی شدها موشدر (  = 111/1p)رزيستین 

  (. > 15/1p) و کاهش غلظت پالسمايی رزيستین داشت

های صحرايی ديابتی، انجام تمرين هوازی همراه با مصرف توام کورکومین نسبت به استفاده از هر يک به تنهايی، اثررات مفیرد   در موش: گیرینتیجه

 .عضله قلبی و غلظت پالسمايی رزيستین دارد SIRT1تری بر بیان ژن فاحش
 

 SIRT1تمرين هوازی، ديابت، رزيستین، کورکومین، : یدیی کلها واژه
  

 

  مقدمه 
ديابت بیماری مزمنی است که با سرعت در جهان در حرال  

مسرتقیم برین    ای رابطره وجود  بسیاریمطالعات . گسترش است
در ايرن  . [1] عروقی را نشان دادندو قلبی  یها یماریبديابت و 

هرا در   رابطه بسیاری از مطالعات حاکی از نقش مهم آديپروکین 
نشران داده شرده اسرت    . [2]باشرد   میعوارض مربوط به ديابت 

ديابت، آترواسكلروز، اخرتالل   تنظیمها نقش مهمی در آديپوکین
 رزيسرتین از . [0]کننرد   مری در اندوتلیال عروقی و التهرا  ايفرا   

اخرتالل   ويرژه  بهکه روی متابولیسم و مهم است  یهاآديپوکین
نشان داده شرده اسرت کره    . [2] سندروم متابولیک اثرگذار است

باعث افرزايش ديابرت    تواند یمسطوح باالی رزيستین در خون 
 همچنررین رابطرره مسررتقیمی بررا ابررتال برره  رزيسررتین .[2]شررود 
نشان داده شده است کره  . [2 ،4]های قلبی عروقی دارد بیماری

ی انردوتلیال قلر  در   هرا  سلولرزيستین باعث اختالل عملكرد 
است که ی پیشنهاد شده طورکل به. [4]بیماران ديابتی شده است 
اخرتالل در عمرل   التهرا  و   ايجراد  افزايش ترشح رزيستین برا 

ی قلبری  ها یماریبمنجر به  تواند یانسولین و متابولیسم گلوکز م
1از طرف ديگر  .[4]و ديابت شود 

SIRT1  بسریاری از  تنظیم در
                                                           

1
 Silent information regulatory protein 
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سرلولی ماننرد بقرا و پايرداری، تمرايز سرلولی،       داخل یها فرايند
، پاسخ به عوامل استرس اکسریداتیو، پیرری،   ها یمتابولیسم چرب

جلوگیری از آترواسكلروز، سرکو  فرآيند التها ، چاقی، ديابرت  
وران زايی در دباعث تحريک رگ  SIRT1 .و سرطان نقش دارد

در دوران بلوغ را برعهده  دهيد  یجنینی شده و ترمیم عروق آس
از طريق افزايش بیان ژن نیتريک اکسید  SIRT1همچنین .دارد

سنتاز آندوتلیال، در کاهش آنژين صدری، کاهش فشار خرون و  
مطالعات اخیر نشران   .[5]دارد  یکاهش پیری عروق نقش مؤثر

 III باعث کاهش بیان ژن فراکتور انعقرادی   SIRT1که  دهد یم

طريرق برروز انعقراد را در محرل تشركیل      و ازاين شود یبافتی م
 .[5] دهد یپالک کاهش م

 يرک  عنوان به یتمرينات ورزش که است طوالنی های مدت

 مرورد  بیمراری ديابرت   کنتررل  در دارويی، غیر درمان مكمل و

 اصلی درمان درحالحاضر اگرچه. [6-4]است  گرفته قرار استفاده

 قنرد  کاهنده داروهای و از انسولین استفاده ديابت، برای مؤثر و

 متعرددی  نامطلو  ارضدارای عو ترکیبات اين ولی است، خون

 محرل  در چرر   رفتن بافرت  تحلیل چربی، ذخاير مانند افزايش

 برای امروزه. [9] دنباش یم هیپوگاليسمیک شوک بروز و تزريق

داروهرای   جرای  ديرابتی بره   بیمراران  جسرمانی  وضرعیت  بهبرود 
 داروهرای  .[7]شرود   استفاده می دارويی نیز گیاهان از شیمیايی

 اثررات  و سمیت کمتر دارای شیمیايی داروهای به نسبت گیاهی

 هرا  مصررف آن  بررای  عمرومی  اقبال و باشند می کمتری جانبی

 فنل و مشتق شده از گیاه پلی يک کورکومین. [11]ست  بیشتر
عنوان مسكن، ضدالتها ،  به ها قرنی ط که در باشد یزردچوبه م
 اسرتفاده  قروی مرورد  اکسریدانی   یو منبر  آنتر  کننرده   یضدعفون

اثرررات  یمطالعررات متعرردد راً،یرراخ. [11 ،12] اسررت قرارگرفترره
 نير قررار داده و ا  یرا مورد بررسر  نیمختلف کورکوم یكيولوژیب

. کننررد مرریي  متعرردد پرراتولوژی معرفرری شرررا در مررؤثرمرراده را 
در انروا   توانرد  میکه کورکومین  اند دادهتحقیقات بالینی نشان 
کبردی، مشركالت قلبری،     هرای  آسری  موارد از جملره کراهش   

 هرای  بیمراری ، آلزايمر، عملكرد يادگیری و بسیاری از ها سرطان
 کورکرومین  . [10]د داشرته باشر   مرؤثری نقرش   توانرد  میمزمن 

قوی در محافظت از غشای زيستی  اکسیدانی یاثرات آنت یلدلبه
در برابر پراکسیداسیون لیپیدی و مقابله با واکنش زنجیرهرای از  

کورکومین  سرطانی، یها در سلول. آزاد مؤثر است های يكالراد
مرتب  با فاکتورهرای رشرد نظیرر    رسانی  یاممسیرهای پ تواند یم

 اين ماده. مهار کند را C کینازهای خارج سلولی و پروتئین کیناز

التهرابی ماننرد سررطان،    های  یماریدر درمان انوا  مختلفی از ب
آلزايمرر   یمراری ب قلبری عروقری، آرتريرت   هرای   یمراری ديابت، ب

 .[10] داردی ا ظرفیت بالقوه
و مكمرل   [12 ،14]مطالعات پیشین اثر مثبت فعالیت بردنی  

ولری   انرد  دادهنشان  SIRT1 [17-15]کورکومین را بر بیان ژن 
های کبد، کلیه و آئورت بوده و ن در بافتتمرکز بیشتر بر بیان آ

اثرر مثبرت تمررين    . بیان آن در آپكس قل  بررسی نشده اسرت 
بر رزيستین نیز توس   [21]و مكمل کورکومین  [14 ،19]بدنی 

جدا از اثر مسرتقل هرر يرک از    . مطالعاتی نشان داده شده است
، ادغام ايرن دو مداخلره ممكرن    (تمرين و کورکومین)مداخالت 

افزايی بر متغیرهای پژوهش داشته باشد که تاکنون است اثر هم
از اين رو پژوهش حاضر به بررسی اثر . مورد توجه نگرفته است

مكمل کورکومین بر بیان ژن  ومرين هوازی مستقل و تعاملی ت
SIRT1  هرای  مروش  عضله قلبی و غلظت رزيستین پالسرمايی

  .پردازد یمبتال به ديابت مصحرايی 

 

 هامواد و روش
 حیوانات، شرایط نگهداری و مالحظات اخالقی

و در شورای پژوهشری   باشد یممطالعه حاضر از نو  تجربی 
همچنرین  . مصو  شده است دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

باشرد  دارای کد اخالق از دانشگاه علوم پزشكی کردسرتان مری  
(IR.MUK.REC.1398.102 .) مطررابق کررار بررا حیوانررات 

NIHدستورالعمل  از مستخرج اخالق کمیته دستورالعمل
انجام  2

 نرژاد  نرر  صرحرايی  یها موششامل  مطالعه مورد جامعه. گرفت
سره آمروزش عرالی علروم     موس خانره  حیروان  در موجود ويستار

محرل نگهرداری حیوانرات دارای شرراي      . شناختی پرديس بود
  یرطوبرت نسرب   ،گرراد درجه سرانتی  25 یبيتقردمای ) استاندارد

 از .بررود (سرراعته 12ترراريكی  -درصررد در چرخرره روشررنايی 45
گررم   221-141با وزن صحرايی هشت هفته ای سر موش  41
 سررر  41 .اده شرردنمونرره در مطالعرره حاضررر اسررتف  عنرروان برره

هشرت سرر در   ) پنج گروه به یتصادف طور موش صحرايی نر به
ديرابتی همرراه برا     ،یابتيد کنترلسالم،  کنترلشامل  (هر گروه

 و ديرابتی همرراه برا دريافرت کورکرومین      ،انجام تمرين هوازی
 ديابتی همراه برا انجرام تمررين هروازی و دريافرت کورکرومین      

 .شدند میتقس

                                                           
2
 National Institutes of Health 
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 و همكاران زادهابراهیم      رزيستین وSIRT1 اثر تمرين و کورکومین بر 
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 پروتكل تمرين هوازی -0جدول                        

 هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول آشنایی هفته

 22 22 14 14 14 14 11 11 11-5 (متر در دقیقه) سرعت

 01 01 25 25 21 21 15 15 11 (دقیقه) مدت

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (درصد) شی 
 

 
 ها کردن موشنحوه دیابتی

گررم   میلری  51 صرفاتی  داخرل  تزريرق  از ديابرت  ايجراد  جهت
( ، ساخت آلمران 0محصول شرکت سیگما آلدريچ)استرپتوزوتوسین 

 و نرمرال  سرالین  حامرل  همرراه  به بدن وزن کیلوگرم هر به ازای
 از بعرد  سراعت  44روش  ايرن  برا  .شرد  استفاده دوز تک صورت به

 ايجاد با آن، تائید جهت که گرديد ايجاد ها موش در ديابت تزريق،

 خون قطره يک حیوان، دم در توس  النست وچکک جراحت يک

 .شرد  منتقرل  ( ، سراخت چرین  4آگامراتريكس )گلوکرومتر  نوار روی
 شاخص ديابتی عنوان لیتر گلوکز بهگرم بر دسیمیلی 011غلظت 

 .شد گرفته نظر در شدن
خريرداری   آلمران  سریگما آلردريچ   شرکت از خالص کورکومین 

بردن   وزن کیلوگرم هر ایاز به کورکومین گرم میلی 01 مقدار. شد
 بره  گراواژ  صرورت  بره  هفته و به مردت هشرت هفتره    در سه روز

 .[22]شد  مكمل داده-تمرين و مكمل های گروه
 

 پروتکل تمرین
نروارگردان، پرنج    برا  آشناسازی حیوانات برای پژوهش، اين در
 و دقیقره  در پنج تا هشت مترر  سرعت با دويدن و رفتن راه جلسه
. دشر  گرفته نظر در دقیقه 11به مدت پنج الی  و درصد صفر شی 
 بررای  الكتريكری  شروکر  از اخالقری  مالحظرات  رعايرت  جهرت 

 بدين بلكه نشد، استفاده بدنی لیتفعا ادامه به وادارکردن حیوانات

مطالعه سررعت   نيدر ا .شد استفاده پالستیكی میله يک از منظور
متر در دقیقه برای فعالیت هروازی متوسر  انتخرا  و برنامره      22
هوازی منظم انجام دادنرد اجررا    نيکه تمر هايی گروه برای نيتمر
فعالیرت   نحروه  هفته برا  کيبه مدت  نيمورد تمر های موش. شد

طرول  . شردند آشرنا   ینيروی نوار گردان و نیز اجرای پروتكل تمر
فعالیرت در دو هفتره اول    شردت  وهفتره برود    4 ینر يپروتكل تمر

سپس در  .دقیقه شرو  شد 15متر در دقیقه به مدت  11از  نيتمر
 نكره يافزوده شد ترا ا  تدريج بهشدت و مدت فعالیت  بر هر دو هفته

                                                           
3
 Sigma-Aldrich 

4
 AgaMatrix 

فعالیرت   مدت متر در دقیقه و 22در دو هفته آخر شدت فعالیت به 
 نياز ابتدا تا انتهرای دوره تمرر   دمیليشی  تر. دقیقه رسید 01به 

دقیقره گررم    پرنج  ن،يجلسه تمر هر برای. درجه ثابت ماند 5روی 
متر در دقیقره و بره همران انردازه سررد       11تا  5 کردن با سرعت

 یپروتكرل برر اسراس اصرول علمر      نيا. شد گرفته نظرکردن در 
ACSMانجمن 

پروتكل جزئیات  .شد یطراح ندهيفزا صورت بهو  5
 .ارايه شده است 1جدول  درهوازی  اتتمرين

 

 گیری خون نمونه
وزن بدن حیوانات مورد مطالعره   ینيپس از اتمام پروتكل تمر

از  یسپس با ترکیب .شد گیری اندازه يیساعت ناشتا 12-14 بعد از
 هروش  بیعمیق  ورط به یداخل صفاق صورت به نيالزيکتامین و زا

شكم و قفسه سرینه، از   سپس با برش پوست در ناحیه. [20] شدند
 لیترر  لیتر خون میلری  میلی 11حدود  ،یباز کردن حفره شكم قيطر

سرنگ گرفته شد و بره لولره    توس ها  موشاز قل   مستقیماًخون 
EDTAحاوی  شيآزما

 آوری جمر   های نمونه سپس. منتقل شد 6
دور در دقیقره و   0111با سرعت ) شدند فیوژيسانتر سرعت بهشده 
 هنگرام انجرام   ترا  آمرده  دسرت  و پالسرمای بره  ( دقیقه 11مدت 

 از بعرد . درجره نگهرداری شرد    -41فريز  در مربوطه های آزمايش

 فويل داخل در مقطر با آ  شستشو از پس و جدا قل  گیری، خون

 .گرفت قرار فريز آنالیز داخل بعد روز تا و پیچیده آلمینیومی
 

 ی بیان ژنریگ اندازهنحوه 
RNA
 4با استفاده از نمونه آپكس قلر  و کیرت مخصرو     7

 استخراج شده، RNAمناس   خلو   غلظت و  . استخراج گرديد
سپس. گرفت قرار  ارزيابی  مورد    9اسپكتوفتومتر  ستگاه  توس  

                                                           
5
 American College of Sports Medicine  

6
 Ethylenediaminetetraacetic acid 

7
 Ribonucleic acid 

8
 Cat. No. k3090, Bioneer, Daejeon, Republic of Korea 

9
Absorbance at A260 /A280; Thermo Scientific, 

Waltham, MA, USA 
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 مربوط به هر ژن( رفت و برگشت)صی آغازگرهای اختصا -۲جدول       

 برگشت رفت نام ژن
SIRT1 GAAAATGCTGGCCTAATAGACTTG3 TGGTACAAACAAGTATTGATTACCG 

GAPDH GACATGCCGCCTGGAGAAAC AGCCCAGGATGCCCTTTAGT 
 

 
و پرايمر غیراختصاصری،   11، کیت مخصو RNAاستفاده از با 

cDNA
اخته سر  cDNAمقدار يک میكرولیترر از  . ساخته شد 11

میكرولیترر پرايمرر رفرت    شده، پنج میكرولیتر آ  مقطرر، يرک   
سراخت  )اختصاصی، يک میكرولیتر پرايمر برگشرت اختصاصری   

و يرک  ( 2جردول  ( )پرايمرها توس  شرکت زيست باران، ايرران 
بررا هرم مخلرروط شرردند و در   12میكرولیترر از کیررت سرايبرگرين  

 روش اسرتفاده از تمرام  . [20]قرار گرفتند  10دستگاه ترموسايكلر
میرزان بیران   . ها بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده برود  یتک

GAPDH)نسبت به ژن رفرنس  ژن
 15با استفاده از فرمرول ( 14

 .محاسبه شد
 

 پالسما رزیستین غلظت یریگ اندازه روش
با اسرتفاده از کیرت مخصرو      رزيستین پالسمايی غلظت

گرم برلیترر و ضرري    میلی 112/1کمتر از : حساسیت) 16آلمانی
و مطابق با دسرتورالعمل شررکت   ( %11کمتر از : تغییرات درونی

 .سازنده مورد سنجش قرار گرفت
 

 آماری یلتحل و  یهتجز

برودن  اسمیرنف جهت بررسری طبیعری   -آزمون کلموگروف
از  هرا  دادهگرفت و نشان داده شرد کره   توزي  مورد استفاده قرار 

ها تفاوت بین گروهجهت بررسی  .وزي  طبیعی برخوردار هستندت
و آزمررون ( ANOVA) راهرره يررکآزمررون تحلیررل واريررانس از 

نیرز بررای تمرام     یسطح معنادار. گرديد استفاده تعقیبی توکی
تمرامی محاسربات برا     .در نظر گرفتره شرد   ≥ 15/1pمحاسبات 

  .اجرا شد 24نسخه  SPSSافزار آماری  استفاده از نرم
 

 
                                                           

10
AccuPower RT PreMix cDNA synthesis kit, Bioneer 

11
 complementary DNA 

12
Cat. No. 204052, Qiagen GmbH, Hilden, Germany 

13
Real-time PCR 

14
 Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase 

15
 2^- ΔΔCT 

16
 Mediagnost Resistin ELISA E50 

17
 Tukey's Test for Post-Hoc Analysis 

 هایافته
هررای میررانگین و انحررراف اسررتاندارد شرراخص 0در جرردول 

دار هرای معنری  سنجیده شده در مطالعه حاضر و همچنین تفاوت
 .های مختلف پژوهش نشان اده شده استبین گروه

 بررین  نشرران داد راهرره کنتررايج آزمررون آنررالیز واريررانس يرر
 دار وجررود داردمیررانگین گلرروکز در پررنج گررروه تفرراوت معنرری 

(111/1 = p  4و  49 =77 /57وF .)دار ديابت باعث افزايش معنی
و کورکرومین  تمررين  مرداخالت  . غلظت گلوکز پالسمايی شرد 

ی هرا  مروش دار غلظت گلوکز پالسرمايی در  باعث کاهش معنی
مكمرل تنهرا،   /تمرين تنهاهای در مقايسه با گروه. ديابتی شدند

کراهش  ترکی  تمرين و مكمرل اثرر بیشرتر و معنری داری در     
 .(0جدول ) غلظت پالسمايی گلوکز داشت

در پنج گرروه تفراوت معنرادار وجرود      SRIT1بین میانگین 
ديابرت باعرث کراهش     .(4Fو  49 = 09/4و  p = 111/1)داشرت  
باعرث افرزايش   تمررين  . قلبری شرد   SIRT1دار بیران ژن  معنی
کورکرومین  . ی ديابتی شدها موشدر  SIRT1دار بیان ژن معنی
ی هرا  مروش در  SIRT1دار بیران ژن  ايش معنری باعث افرز  نیز

مكمل /ترکی  تمرين و مكمل نسبت به تمرين تنها. ديابتی شد
 داشرت  SIRT1 تنها، اثر معنی دار بیشتری در افزايش بیان ژن

 (.0جدول )
راهره برین میرانگین     با توجه به نتايج آنرالیز واريرانس يرک   
 داری وجررود داشررت  رزيسررتین در پررنج گررروه تفرراوت معنرری  

(111/1 =  p  4و  49 = 29/5وF) . دار ديابت باعث افزايش معنری
دار باعرث کراهش معنری   تمرين . رزيستین پالسمايی شد غلظت

باعرث   کورکومین نیز. ی ديابتی شدها موشغلظت رزيستین در 
. ی ديرابتی شرد  هرا  مروش در  دار غلظت رزيسرتین کاهش معنی

هرا اثرر   مكمرل تن /ترکی  تمرين و مكمل نسبت به تمرين تنها
معنی دار بیشتری در کاهش غلظت پالسمايی رزيستین داشرت  

 (.0جدول )
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  های صحرايیقل  و غلظت پالسمايی رزيستین و گلوکز در موش SIRT1تاثیر تمرين هوازی و کورکومین بر بیان نسبی ژن  -4جدول 

 متغیر/گروه
 گلوکز

 (لیترگرم بر دسیمیلی)

SRIT1 
 (GAPDHنسبت به )

 ینرزیست

 (لیترمیکرو واحد بر میلی)

 کنترل سالم
###***41/0 ± 64/111 ##***10/1 ± 75/1 ###***11 /1 ± 64/7 

 97/4 ± 1/ ###11 45/1 ± 1/ ###20 25/074 ± 5/###97 کنترل ديابتی

40/1 ± 1/ 02* 11/246 ± 14/2***### ديابتی همراه با انجام تمرين هوازی # 
###***19 /1 ± 47/7 

40/1 ± 1/ 22* 44/246 ± 66/1***### همراه با دريافت کورکومین ديابتی # ###***11 /1 ± 42/7 

21/1 ± 1/ 46*** 21/252 ± 66/1*** ديابتی همراه با انجام تمرين هوازی و دريافت کورکومین  
***11 /1 ± 11/7 

 تفراوت  : #؛  p <111/1های آزمايشری برا گرروه کنتررل ديرابتی برا       دار گروهتفاوت معنی: ***،   p <15/1های آزمايشی با گروه کنترل ديابتی با دار گروهتفاوت معنی: *. انحراف استاندارد توصیف شده است ± به صورت میانگین هاداده
 ،   p<15/1های آزمايشی با گروه ديابتی همرراه برا انجرام تمررين هروازی و دريافرت کورکرومین برا         دار گروهتفاوت معنی: # #،  p <15/1های آزمايشی با گروه ديابتی همراه با انجام تمرين هوازی و دريافت کورکومین با دار گروهمعنی

 . p <111/1های آزمايشی با گروه ديابتی همراه با انجام تمرين هوازی و دريافت کورکومین با دار گروهتفاوت معنی: # # #
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 بحث
 م تمررين هروازی،  انجرا کره   دادنشان  پژوهش حاضر جينتا

دريافت مكمل کورکومین و انجام تمرين هوازی توام با دريافت 
 واسرطه  بره مكمل کورکومین باعث بهبود متغیرهرايی شرد کره    

قلبی و غلظت  SIRT1 بیان ژن)ديابت دچار اختالل شده بودند 
از میران ايرن مرداخالت، انجرام تمررين      (. رزيستسن پالسمايی

ورکومین باعث بهبودی بیشتر هوازی همراه با دريافت مكمل ک
 .متغیرهای فوق شد

شرود در  کرد مری   SIRT1ژن  لهیوس بهکه  SIRT1پروتئین 
بقا و پايداری، تمايز از قبیل  یسلول درونتنظیم فرآيندهای مهم 
 پاسخ به عوامل استرس اکسریداتیو  و ها یسلولی، متابولیسم چرب

ابتال بره  همچنین کاهش بیان اين ژن ارتباط مستقیمی با . دارد
 .آترواسكلروز، چراقی، ديابرت و سررطان دارد   جمله از ها بیماری

و  LDLاز اکسیداسریون   SIRTکره   دهرد  یمطالعات نشران مر  
افزايش  oxLDLاگر . کند یجلوگیری م oxLDLتبديل آن به 

آنردوتلیال   یهرا  ، باعث تحريرک شرديد آپوپتروز در سرلول    يابد
روتیک و برروز  آترواسركل  یثبرات  یو اين خرود باعرث بر    شود یم

همچنرین  . شرود  یآمبولی و همچنین تخري  ديرواره عرروق مر   
باعث کاهش بیران ژن   SIRT1که  دهد ینشان م ریمطالعات اخ

را در  ريق برروز انعقراد  طو از اين  شود یبافتی م فاکتور انعقادی
خرون   یفشار SIRT1 .[5] دهد یمحل تشكیل پالک کاهش م

آترواسركلروز اسرت از   ماری را که يكی از ريسک فاکتورهای بی
 کرراهش ، Πآنژيوتانسرریون  Ιريررق کرراهش بیرران ژن گیرنرردهط
از آنجايی کره بیمراری آترواسركلروز يرک فرآينرد       .[5]دهد می

دخیل در سریگنالینک   یها با سرکو  ژن SIRT1التهابی است،
NFkB (هرا کموکاينها و  سیتوکین یها در بیان ژن دخیل ) از

همچنرین   .کنرد  یجلروگیری مر   پیشرفت بیمراری آترواسركلروز  
فاژهرا  وبیران شرده در ماکر   SIRT1که  دهد یت نشان معامطال

 شرود  یهرا مر   کلسترول توس  اين سرلول ت باعث کاهش برداش
قلبی در پاسخ به القای ديابت در مطالعره   SIRT1بیان ژن . [5]

حاضر کاهش يافته است که اين کاهش توسر  انجرام فعالیرت    
اثبرات  . هوازی و دريافت مكمل کورکومین تعرديل شرده اسرت   

شده است که فعالیت بدنی هوازی منظم باعث کاهش آپوپتروز،  
گرر  بهبود فرآيند انتقال معكوس کلسترول، کاهش التهرا  و دي 

ناشی  SIRT1کاهش بیان ژن  واسطه بهکه  شود یمفرآيندهايی 
نیز دارای ترکیباتی کورکومین . [12 ،14] افتد یماز ديابت اتفاق 

 راشربا  یاسریدهای چرر  غ   اکسیداسریون توانرد از   می است که

عنروان   ممانعرت نمروده و بره    0هرای امگرا    وردهآچندگانه و فرر 
. [11 ،12] دارنده در برابر اکسیداسیون کراربرد داشرته باشرد    نگه

راستا با مطالعه حاضر نقرش مثبرت مكمرل    مطالعات پیشین هم
 اند نموده ديیتأبافتی  SIRT1 [17-15]کورکومین را بر بیان ژن 

هرای کبرد،   در بافرت  SIRT1ولی تمرکز اين مطالعات بر بیران  
. کلیه و آئورت بوده و بیان آن در عضله قلبی بررسی نشده است

هايی که نقش متابولیكی برجسرته دارنرد،   ديابت عالوه بر بافت
دهد و ايرن نكتره اهمیرت    قرار می ریتأثعضله قل  را نیز تحت 

خ به مداخالت مختلرف را  قلبی در پاس SIRT1بررسی بیان ژن 
با نتايج  راستا همنتايج مطالعه حاضر . دهدها نشان میدر ديابتی

در بافت های متابولیک را  SIRT1مطالعات پیشین که بیان ژن 
، افزايش بیان اين ژن در بافت قل  را در پاسرخ  اند کردهبررسی 

به انجام تمرين هوازی و دريافت مكمل کورکرومین در شرراي    
 .دينما یم ديیتأديابت 

 دارای یهرا  نیپرروتئ  خرانواده بره   متعلق هورمونی رزيستین
در مطالعات حیروانی   .است سیستئیناز  غنی کربوکسیل انتهای
ولری  . شودکه بطور عمده از بافت چربی ساخته می شده گزارش

 در عمده طور به و شده ترشح چربی از کمتری میزانهب انسان در

. شرود  یمساخته ( هاها و مونوسیتژیماکروفا) یمنيای ها سلول
عروقی است کره در   -رزيستین يكی از ريسک فاکتورهای قلبی

فزايش حضور يرا انتقرال آن برا    ا .[2 ،4] دارد نقشايجاد ديابت 
گلوکز و  کننده میتنظ یها هورمونپالسمايی  سطوح تغییراتی در

راه است که در نهايت ممكن است منجرر بره   افزايش گلوکز هم
 التهابی هایسايتوکاين. [2 ،4]افزايش مقاومت به انسولین شود 

 انسان ماکروفاژهای در را رزيستین بیان TNF-α و IL-6 مانند
 و 6 نینترلروک يا تولیرد  رزيسرتین  ديگرر  طرف از و کنند یم القاء

TNF-α سرریگنالینگ مسرریر  طريررق از را NF-kB،   توسرر 
 بنابراين؛ [20] کند یم تحريک محیطی یا هسته تک یها سلول

 به مقاومت مهمِ میانجی يکعنوان  به رزيستین رسد یم نظر به
 عمرل  التهرابی  شراي  ساير احتماالً و عفونت با مرتب  انسولینِ

 يرک عنوان  به تواند یم رزيستین که شده بیان همچنین. کند یم
 گرفتره  نظرر  در انسرولین  به مقاومت و ديابت چاقی، میان پیوند
و مكمل کورکومین  [14 ،19]اثر مثبت تمرين بدنی  .[20]شود 

بر رزيستین در مطالعرات قلبری نشران داده شرده اسرت و       [21]
با مطالعات پیشین اين اثر مثبت را تائیرد   راستا هممطالعه حاضر 

برخی مطالعات پیشین به تأثیر يک مكانیسم  عنوان به .نمايدمی
رژيم غذايی متعادل و فعالیت ورزشی منظم در کراهش سرطوح   
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 انرد  کاهش توده چربی اشراره نمروده   در پاسخ بهن رزيستین خو
انجام فعالیت بدنی منظم و مصرف مكمل کورکومین  .[14 ،19]

 امنترین  و اديپونكتین مثل یضدالتهاب های با افزايش آديپوکاين
باعرث   انسرولین،  بره  حساسریت  کننرده  ايجاد های آديپوکاين و

 .[24]شوند يستین میکاهش رز

 

 گیرینتیجه
مطالعه حاضر نشان داد ديابت باعث کاهش بیان ژن 

SIRT1 ها قلبی و افزايش غلظت رزيستین پالسمايی در موش
تمرين و کورکومین هر کدام به تنهايی باعث افزايش . شودمی

قلبی و کاهش غلظت رزيستین پالسمايی  SIRT1بیان ژن 
ترکی  تمرين و کورکومین اثر های ديابتی، در موش. شده است

قلبی و  SIRT1افزايش بیان ژن )بیشتری در بهبود متغیرها 
نسبت به استفاده از هر يک ( کاهش غلظت رزيستین پالسمايی

 .تنهايی داشتبه

 

 

 سپاسگزاری
مرالی   نیترأم از دانشگاه آزاد اسرالمی واحرد سرنندج بابرت     

 .آيد عمل میمطالعه تقدير و تشكر به
 

 الیمالحظات م
 اين تحقیرق برگرفتره از رسراله دکترری رشرته فیزيولروژی      

باشد و با حمايرت مرالی   زاده میورزشی دانشجو مرتضی ابراهیم
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج انجام شده است

 

 تعارض در منافع 
 .نويسندگان اين مقاله تعارض در مناف  ندارند

 

 نقش نویسندگان
 تحلیرل  و شناسری  روش: ا.م پرردازی؛  ايرده  و طراحی:  .ک
 و نگرارش : پ. س نهرايی؛  نگرارش  و نظرارت : س.م.خ ها؛ داده

 .پژوهش انجام حین مشاوره و اولیه نسخه تدوين
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Abstract 
 

Background and Aim: Previous studies have shown the positive effect of aerobic exercise and curcumin on various 

variables in diabetes. Combination of these interventions may have an additive effect on these variables. The present 

study investigates the independent and combined effect of aerobic exercise and curcumin supplementation on cardiac 

SIRT1 gene expression and plasma resistin concentration in diabetic rats. 

Methods: Forty male rats were equally divided into healthy control, diabetic control, diabetic exercise, diabetic 

curcumin, and diabetic curcumin+exercise. Aerobic exercise (five sessions/week, each session 30 minutes at a speed of 

22 meters/minute, slope: five percent) and supplementation (30 mg/kg body weight, three days/week) were performed 

for eight weeks. Rats were sacrificed 48 hours after receiving the last intervention. 

Results: Diabetes decreased the expression of cardiac SIRT1 gene (p=0.001) and increased plasma resistin 

concentration (p =0.001). Exercise increased the expression of SIRT1 gene (p= 0.044) and decreased the resistance of 

resistin (p = 0.001) in diabetic rats. Curcumin also increased SIRT1 gene expression (p=0.048) and decreased resistin 

concentration (p=0.001) in diabetic rats. Compared to exercise or supplementation, combination of exercise and 

supplementation had more significant effect on increasing the expression of SIRT1 gene and decreasing the plasma 

concentration of resistin (p < 0.05). 

Conclusion: In diabetic rats, aerobic exercise combined with curcumin has more pronounced beneficial effects on 

myocardial SIRT1 gene expression and plasma resistin concentrations from each alone. 
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