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بررسی پاسخ برخی از مهمترین پروتئی نهای درگیر در سندروم کاچکسیا به فعالیت حاد
مقاومتی در افراد سالمند سالم
*میثم غالمعلی ،1محسن شعبانی ،2مهدی هدایتی
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 .1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه ت ربیت مدرس ته ران ،ته ران ،ای ران.
 .2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه شهید بهشتی ته ران ،ته ران ،ای ران.
 .3استادیار ،پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم ای ران ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه شهی دبهشتی ته ران ،ته ران ،ای ران.
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کلید واژه:

مایواستاتین،IGF-1 ،
کاچکسیا ،مردان سالمند

اهدف هدف از انجام این تحقیق ،بررسی پاسخ مایواستاتین پالسما و هورمون رشدی شبه انسولین ( )IGF-1سرم ،به
عنوان دو تا از مهمترین پروتئی نهای درگیر در سندروم کاچکسیا ،به فعالیت حاد مقاومتی در اف راد سالمند سالم بود.
مواد و روشها در این مطالعه  11مرد (سن  67±1/3سال و  )BMI=25±1/4 kg/m2سالمند سالم ،به صورت
داوطلبانه شرکت داشتند 72 .ساعت پس از تعیین حداکثر قدرت بیشینه (با استفاده از آزمون  ،)RM-1آزمودن یها
در یک جلسه مقاومتی با شدت  75درصد  1-RMشرکت کردند .در این پژوهش  2نمونه خونی در قبل و بالفاصله
بعد از فعالیت مقاومتی از ورید بازویی آزمودن یها گرفته شد .به منظور تعیین می زان مایواستاتین پالسما و IGF-1
سرم از روش االیزا استفاده شد .به منظور تجزیه و تحلیل آماری دادهها ازآزمون تی وابسته استفاده شد .سطح معناداری
 P≤0.05در نظر گرفته شد.
یافته ها نتایج تحقیق حاضر نشان داد که می زان مایواستاتین پالسما در پاسخ به فعالیت مقاومتی کاهش
معناداری یافت ( .)P=0.0001همچنین می زان  IGF-1سرم نیز در پاسخ به فعالیت مقاومتی افزایش معناداری یافت
( .)P=0.0001در همین راستا ،نتایج نشان داد که نسبت  IGF-1به مایواستاتین تحت تاثیر فعالیت مقاومتی افزایش
معناداری یافت (.)P=0.001
نتیجه گیری یافتههای این تحقیق نشان داد که فعالیت مقاومتی از طریق افزایش می زان  IGF-1و کاهش می زان
مایواستاتین موجب افزایش نسبت می زان  IGF-1به مایواستاتین م یگردد .بنابر یافتههای این تحقیق به نظر
م یرسد که با تجویز فعالیت مقاومتی م یتوان موجب بوجودآوردن تغیی راتی مثبت در پروتئی نهای درگیر در سندروم
کاچکسیا در اف راد سالمند شد .از اینرو احتمال دارد که از این طریق بتوان عالوه بر جلوگیری از کاچکسیا از بسیاری
از اختالالت فیزیولوژیکی و ناتوان یهای جسمانی ناشی از کاچکسیا در این اف راد جلوگیری نمود .ه رچند درک دقیق
مکانیس مهای م ربوطه نیازمند تحقیقات بیشتری م یباشد.

مقدمه
بــا توجــه بــه اختــاالت و تغیی ـرات فیزیولوژیک ــی کــه
در کارکردهــای طبیعــی ارگانهــا و بافتهــای مختلــف
بــدن اف ـراد ســالمند اخــال ایجــاد م ــی کنــد ،ایــن اف ـراد
همــواره در معــرض ابتــاء بــه بســیاری از بیماریهــا و
نق صهــای فیزیولوژیکــی در بافتهــای مختلــف ،ماننــد
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عضلــه اســکلتی م یباشــند .یکــی از مهمتریــن و قابــل
توجهتریــن اختــاالت عضالنــی وابســته بــه افزایــش
ســن در افــراد ســالمند ،کاچکســیا 1م یباشــد .ه رچنــد
کــه بــه نظ ــر م یرســد ایــن اختــال عضالن ــی در اواخ ــر
دوره بیماریهای ــی ماننــد س ــرطان ،ســکته قلب ـی مزمــن،
Cachexia .1

بررسی پاسخ برخی از مهمترین پروتئی نهای درگیر در سندروم کاچکسیا

اختــال مزمــن کلیــوی و ایــدز رخ م یدهــد [ ،]1امــا
نشــان داده شــده اســت کــه باالرفتــن ســن نی ــز م یتوانــد
ف ــرد را مس ــتعد ابتــاء بــه ایــن اختــال عضالن ــی نمایــد.
کاچکس ــیا بواســطه نشــانهها و ع ــوارض بس ــیار وخیم ــی
کــه بــه دنبــال دارد ،در دســته بیماریهــای ســرطانی
قــرار دارد [ .]2مهمتریــن نشــانه و عــوارض کاچکســیا
کاهــش شــدید وزن و حجــم تــوده عضالنــی بــدن
م یباشــد .بــه نظــر م یرســد کــه تغییــرات پاتولوژیکــی
کــه در مس ــیرهای متابولیت ــی بوجــود م یآیــد ،علــت ایــن
کاهــش شــدید در وزن و حجــم تــوده عضالن ــی م یباشــد.
تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه فاکتورهــای مختلف ــی مانند
برخ ــی از مهمتریــن ســایتوکاینهای پی شالتهاب ــی (مثــل
 ،TNF-αاینت رلوکی ــن 1-و اینت رلوکی ــن ،)6-گ رلی ــن ،لپتین،
مالنوکورتیــن و هورمــون رشــد در ایــن اختــال نقــش
دارنــد [ .]2-4امــا بــه نظــر م یرســد کــه مایواســتاتین
و هورمــون رشــدی شــبه انســولین در کاچکســیا ،دارای
نقــش ویــژهای م یباشــند ،بــه طــوری کــه بســیاری از
تحقیقــات ،علــت اصلــی کاچکســیا را باالرفتــن میــزان
مایواســتاتین و کاهــش میــزان  IGF-1م یداننــد [.]5-7
مایواســتاتین کــه غالبــاً بــه عنــوان فاکتــور رشــدی/
تمایزیافتگــی 82-شــناخته م یشــود ،یکــی از مهمتریــن
اعضــای 50تایــی خانــواده فاکتورهــای انتقالی-رشــدی
 β3م یباشــد .ایــن پروتئیــن بــا ســاختار بیوشــمیایی
همودایمریــک کــه دارای وزن مولکولــی 26 kDa
م یباشــد ،از بافتهــای مختلفــی ماننــد بافــت قلــب
و بافــت چ ربــی نیــز ترشــح م یگــردد ،امــا مطالعــات
بافــت شــیمیایی 4نشــان دادهانــد کــه مــکان اصلــی
بیــان ،تولیــد و ترشــح آن ،دســتگاه گلــژی ســلولهای
عضالنــی م یباشــد .مایواســتاتین در داخــل ســلول
عضالنــی ،عملکردهــای مختلفــی از جملــه تحریــک و
کنتــرل مســیرهای ســیگنالی درونســلولی منتــج بــه
بیــان ژن و فعــال شــدن پروتئی نهــای تنظی مکننــده
فرآینــد نســخهبرداری (فاکتورهــای تنظی مکننــده
عضلــه 5و فاکتورهــای افزایشدهنــده مایوســیت،)26-
پروتئی نهــای تنظی مکننــده چرخــه ســلولی ( )p21و
فاکتورهــای تجزیهکننــده آبیکواتی ــن -پروتئــازوم وابس ــته
بــه 7Fox1دارد [ .]2امــا مطالعــات بس ــیاری نشــان دادهاند
کــه مهتریــن عملک ــرد مایواســتاتین تنظی ــم منف ــی وزن و
حجــم تــوده عضالن ــی از طریــق کاهــش می ـزان فعالی ــت،
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تمایزیافتگــی 8و تکثیــر 9ســلولهای ماهــوارهای
م یباشــد .ســلولهای ماهــوارهای ،ســلولهای تــک
هســتهای و از اعضــای ســلولهای ســاقه عضلــه
م یباشــند کــه بــا تحریــک ترکیــب هســته ســلولهای
عضالنــی نقشــی محــوری در فرآیندهــای بازســازی،
نوســازی و تولی ــد تارهــای جدیــد عضالن ــی دارنــد .هرچنــد
کــه نقــش مایواســتاتین در فرآینــد کاچکســیا کامــ ً
ا
روشــن نم یباشــد ،امــا بــه نظ ــر م یرســد کــه همزمــان
بــا افزایــش ســن ،باالرفتــن می ـزان مایواســتاتین از طریــق
کاهــش فرآیندهــای فعالیــت ،تمایزیافتگــی و تکثیــر
ســلولهای ماهــوارهای موجــب کاهــش وزن و حجــم
تــوده عضالنــی و افزایــش میــزان شــیوع کاچکســیا در
افــراد ســالمند م یگــردد.
یکــی دیگــر از مهمتریــن پروتئیــن هــای درگیــر در
فرآینــد کاچکســیاIGF-1 ،م یباشــد IGF-1 .برخــاف
مایواســتاتین یــک تنظی مکننــده مثبــت وزن و حجــم
تــوده عضالن ــی م یباشــد .مطالعــات ســلولی و مولکول ــی
نشــان دادهانــد کــه ،ایــن پروتئی ــن کــه بــه طــور عمــده
از عضلــه اســکلتی بیــان و ترشــح م یگــردد ،بعــد از
اتصــال بــه گی رنــده خ ــود ( )IGF1R11و فس ــفوریله ک ــردن
آن ،ازطریــق کاهــش میــزان فعالیــت مســیر ســیگنالی
درونســلولی ( 12Fox1بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
مســیرهای ســلولی مســئول افزایــش تجزیــه پروتئیــن
و نهایتــاً آپوپتــوز) و افزایــش میــزان فعالیــت مســیر
ســیگنالی درونســلولی ( 13MTORبــه عنــوان مهتریــن
تنظی مکننــده درونســلولی ســنتز پروتئیــن) ،موجــب
افزایــش ســنتز پروتئی ــن و متعاقب ـاً تحریــک بازســازی و
نوســازی تارهــای عضالن ــی و جلوگی ــری از رونــد آتروف ــی
ایــن تارهــا ومتعاقبــاً مانــع کاهــش وزن و حجــم تــوده
عضالنــی م یگــردد [ .]8بــا وجــود ایــن مطالعــات
صورتگرفتــه ،هنــوز ارتب ــاط دقی ــق بی ــن کاهــش می ـزان
( IGF-1ناش ــی از افزایــش ســن) و افزایــش می ـزان ش ــیوع
فرآینــد کاچکســیا در افــراد ســالمند کامــ ً
ا روشــن
نم یباشــد .امــا بــه نظــر م یرســد بــا توجــه بــه اینکــه
متناســب بــا افزایــش ســن ،فعالیــت مســیر ســیگنالی
درونســلولی  MTORکاهــش و فعالیــت مســیر
ســیگنالی  Fox1افزایــش م ییابــد [ ،]9کاهــش میــزان
 IGF-1موجــب تشــدید ایــن تغیی ـرات در ایــن مس ــیرهای
ســیگنالی شــده و درنهایــت موجــب افزایــش میــزان
شــیوع فرآینــد کاچکســیا درافــراد ســالمند م یگــردد.
از طرف ــی دیگ ــر ،مطالعــات بس ــیاری نشــان دادهانــد که،
10
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فعالی تهــای ورزشــی یکــی از بهتریــن و کمهزینهتریــن
راهکارهــا در پی شگیــری ودرمــان بســیاری از اختــاالت
عضالنــی وابســته بــه افزایــش ســن ماننــد دیســتروفی
عضالنــی ،ســارکوپنیا و کاچکســیا م یباشــد [11و.]10
یک ــی از انــواع فعالی تهــای ورزش ــی کــه بواســطه تنــوع
وکاربردهــای ف ـراوان در اقشــار مختلــف جامعــه طرفــدران
بســیاری دارد ،فعالی تهــای مقاومتــی م یباشــند.
بــه طــور ســنتی ایــن نــوع از فعالی تهــا توســط عــده
محــدودی از جملــه ورزشــکاران قدرتــی و افــرادی کــه
بــه دنب ــال افزایــش حجــم تــوده عضالن ــی بودنــد ،مــورد
اســتفاده ق ـرار م یگرفــت .امــا ام ــروزه درک بهت ــری از فواید
مرتب ــط بــا ســامت ایــن نــوع از فعالی تهــا حاصــل شــده
اســت .بــه طــوری کــه توســط بســیاری از ســازمانها و
م راکــز بهداشــتی در ســطوح مل ــی ب ـرای قش ــرهای ســنی
مختلــف جامعــه ،از جملــه ســالمندان ،توصی ــه م یگ ــردد
[ .]12درهمیــن راســتا ،تحقیقــات نشــان داده انــد کــه
تمریــن مقاومتــی در افــراد ســالمند م یتوانــد موجــب
بهب ــود ش ـرایط فیزیولوژیک ــی [ ،]12-14افزایــش بیوســنتز
پروتئیــن ،افزایــش قــدرت ،افزایــش حجــم و عملکــرد
تــوده عضالن ــی وهاپتروف ــی تارهــای  FTaو  FTbو افزایــش
نســبت تــار FTبــه  STدریــک ســطح مقطــع معیــن از
عضلــه اســکلتی گ ــردد [ .]13-20بناب رایــن بــا توجــه بــه
ایــن اثــرات مثبــت فیزیولوژیــک فعالیــت مقاومتــی در
بهبــود ســامت فیزیولوژیــک عضلــه اســلکتی در افــراد
ســالمند ،بــه نظــر م یرســد بهکارگیــری و تجویــز
ایــن نــوع از فعالی تهــای ورزشــی م یتوانــد موجــب
جلوگیــری از کاهــش ،حفــظ و یــا حتــی افزایــش وزن و
حجــم تــوده عضالنــی ودر نهایــت کاهــش و یــا توقــف
رونــد ش ــیوع کاچکس ــیا در ایــن اف ـراد گ ــردد.
بــا وجــود مزیتهــا واثــرات مثبــت فــراون فعالیــت
مقاومتــی در ســامت فیزیولوژیــک عضلــه اســکلتی
افــراد ســالمند ،تحقیقــات بســیار محــدودی در زمینــه
تاثیــر فعالیــت مقاومتــی بــر مهمتریــن پروتئی نهــای
درگیــر در فرآینــد کاچکســیا (مایواســتاتین و  )IGF-1در
ایــن اف ـراد صــورت گرفتــه اســت کــه درایــن تحقیقــات
محــدود صورتگرفتــه نتایــج متناقضــی نیــز گــزارش
شــده اســت .از ایــن رو هنــوز پاســخ ایــن پروتئی نهــا
بــه فعالی ــت مقاومت ــی در اف ـراد ســالمند و متعاقب ـاً تاثی ــر
فعالیــت مقاومتــی بــر ایــن پروتئی نهــا درایــن افــراد
کامــ ً
ا روشــن و مشــخص نم یباشــد .در همیــن راســتا
14
کی ــم وهمــکاران نشــان دادنــد کــه در پاســخ بــه یــک
جلس ــه فعالی ــت مقاومت ــی می ـزان  MRNAمایواســتاتین
در افــراد  60الــی  75ســاله بــه طــور معنــاداری ()44%
کاهــش یافــت [ .]21امــا کیــم و همــکاران در یــک
تحقیــق دیگــر گــزارش کردنــد کــه میــزان پروتئیــن
Kim .14
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مایواســتاتین پالســما بعــد از فعالیــت مقاومتــی در
افــراد ســالمند تغییــری نم ییابــد [ .]22ازســوی دیگــر
کاســیلهاس 15و همــکاران نشــان دادنــد کــه فعالیــت
مقاومتــی موجــب افزایــش معنــاداری در میــزان IGF-1
16
ســرم در مــردان ســالمند م یگــردد [ .]23امــا نیــدل
و همــکاران گـزارش کردنــد کــه فعالی ــت مقاومت ــی تاثی ــر
معنــاداری ب ــر می ـزان تغیی ــر  IGF-1در م ــردان ســالمند
نــدارد [.]24
بناب رایــن باتوجــه بــه انــدک بــودن و متناقــض
بــودن نتایــج تحقی ــات انــدک صــورت گرفتــه در زمینــه
پاســخ مایواســتاتین و  IGF-1بــه فعالیــت مقاومتــی در
افــراد ســالمند ،هــدف از ایــن مطالعــه بررســی پاســخ
مایواســتاتین و  ،IGF-1بــه عنــوان دو تــا از مهمتریــن
پروتئی نهــای درگیــر در ســندروم کاچکســیا ،بــه
فعالیــت مقاومتــی حــاد در افــراد ســالمند ســالم بــود.
روش مطالعه
در ایــن تحقی ــق  11م ــرد ســالمند ســالم (ســن 67±1/3
ســال ،قــد  179±2/4ســانتی مت ــر ،وزن  80±1/2کیلوگ ــرم)،
بــه صــورت داوطلبانــه ،مشــارکت داشــتند .آزمودن یهایــی
کــه دارای ســابقه بیماریهــای خاص ــی ماننــد بیماریهــای
قلبــی -عروقــی ،فشــار خــون بــاال ،دیابــت ملیتــوس،
اختــاالت درکــی ،17آرتــروز و یــا مصــرف دارو و ســیگار و
ه ــر نــوع اختالل ــی کــه توانای ــی ف ــرد را در اج ـرای پروتــکل
تحقی ــق تحتالشــعاع ق ـرار م ـیداد ،از ش ــرکت در تحقی ــق
منــع م یشــدند .درضمــن آزمودن یهایــی کــه تحــت
درمانهــای هورومون ــی (تستس ــترون و اســتروژن) و یــا ه ــر
نــوع دارویــی کــه بــر حجــم تــوده عضالنــی تاثی رگــذار
باشــد ،بودنــد ،از ش ــرکت در تحقی ــق منــع م یشــدند [.]21
هیــچ یــک از آزمودن یهــای شــرکتکننده در مطالعــه
حاضــر دارای ایــن شــرایط نبودنــد و از مطالعــه حــذف
نشـدند .س ــپس اهــداف و روش انجــام مطالعــه و مالحظــات
اخالق ــی بطــور کامــل ب ـرای آزمودن یهــا توضی ــح داده شــد
و تمــام آزمودن یهــا فــرم رضایتنامــه شــرکت در تحقیــق
را مطالعــه و امضــا کردنــد .درضمــن کمیتــه اخــاق در
پژوهــش دانشــگاه شــهید بهشــتی ب ــر جریــان کلی ــه م راحل
تحقیــق ،نظــارت داشــت .در ادامــه قــد آزمودن یهــا بــا
قدســنج ( Secaســاخت آلمــان) بــا دقــت  0/01اندازهگی ــری
شــد .ســایر متغی رهــای م ربــوط بــه ترکی ــب بدن ــی اف ـراد بــا
اســتفاده از دســتگاه ( BodyCompositionمــدل ،X-PLUS
ســاخت کشــور ک ــره جنوب ــی) اندازهگی ــری شــد .در جــدول
 1اطالعــات توصیفــی و فیزیولوژیکــی آزمودن یهــا نشــان
داده شــده اســت.
Cassilhas .15
Nindl .16
Cognitive dysfunctions .17
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بررسی پاسخ برخی از مهمترین پروتئی نهای درگیر در سندروم کاچکسیا

جدول  .1اطالعات توصیفی و فیزیولوژیکی آزمودنیها ()Mean±SD

11

تعداد

67±1/3

سن (سال)

179±2/4

قد ()cm

80±1/2

وزن ()kg

25±1/4

ساخص توده بدن ()BMI

19/1±1/3

حجم توده چربی بدن ()kg

61/3±3/4

حجم توده بدون چربی بدن ()kg

0/89±0/05

نسبت دور کمر به دور باسن

قب ــل از اج ـرای پروتــکل اصل ــی ،آزمودن یهــا ط ــی یــک
جلس ــه بــا ح ــرکات مقاومت ــی پ ــرس پــا بــا ماش ــین( 18بــا
ش ــیب  45درجــه) ،اســکات پــا بـا ماش ــین ،19پشــت پــا بــا
ماش ــین 20و نحــوهی صحی ــح ایــن ح ــرکات آشــنا ش ـدند.
همچنیــن آزمودن یهــا در ایــن جلســه آشناســازی بــا
آزمــون تعیی ــن یــک تک ـرار بیش ــینه 21نی ــز آشــنا شــدند.
یــک روز پــس از جلســه آشناســازی ،از آزمودن یهــا
دع ــوت بــه عمــل آمــد کــه جهــت تعیی ــن  1-RMب ـرای
هــر حرکــت مقاومتــی ،بــه ســالن بدنســازی دانشــکده
ت ربی ــت بدن ــی دانشــگاه شــهید بهشــتی ته ـران م راجعــه
نماینــد.
آزمون تعیین یک تکرار بیشینه ()1-RM
ابتــدا آزمودن یهــا بــه منظــور گرمک ــردن بــه مــدت 5
دقیقــه و بــا شــدت کــم ب ــروی نوارگ ــردان دویدنــد [.]21
ســپس حــرکات کششــی ســبکی را ،بویــژه در عضــات
پایی نتنــه ،اج ـرا و متعاقب ـاً بــا یــک مقاومــت انــدک (بــه
صــورت توافــق بــا آزمودنــی) شــروع بــه انجــام حــرکات
مقاومت ــی نمودنــد .ترتی ــب ح ــرکات شــامل پ ــرس پــا بــا
ماش ــین  hugو پشــت پــا بــا ماش ــین leg curlبــود .ایــن
چرخــه بــا افزایــش تدریجــی مقاومــت و اســت راحت 90
ثانی ـهای بی ــن ح ــرکات ادامــه داشــت .حداکث ــر مقاومت ــی
(وزنــه ای) کــه آزمودنــی قبــل از دو تــاش ناموفــق ،در
انتهــا م یتوانس ــت ب ــرآن غلب ــه کنــد ،بــه عنــوان 1-RM
یــا حداکث ــر قــدرت ف ــرد در حرکــت مقاومت ــی مــورد نظ ــر
ثبــت م یشــد .در حیــن اجــرای آزمــون ،آزمودن یهــا
جهــت ب ــروز حداکث ــر تــاش ،مــورد تشــویق زبان ــی ق ـرار
م یگرفتنــد .در پایــان آزمــون تعیی ــن  1-RMبــه منظــور
Leg press .18
hug .19
leg curl .20
One repetition maximum (1-RM) .21

س ــرد ک ــردن بــدن ،آزمودن یهــا بــا شــدت کــم بــه مــدت
 5دقیقــه بــروی نوارگــردان م یدویدنــد .ســپس حــرکات
کششــی ســبکی را در کل بــدن ،بویــژه در عضــات
پایی نتنــه اجــرا کردنــد.
پروتکل اصلی
ســه روز پــس از تعییــن  ،1-RMاز آزمودن یهــا
درخواســت شــد تــا جهــت اجــرای پروتــکل اصلــی در
ســالن بدنس ــازی دانشــکده ت ربی تبدن ــی دانشــگاه شــهید
بهشــتی ته ـران حضــور داشــته باشــند .بدیــن منظــور از
آزمودن یهــا درخواســت شــده بــود کــه  48ســاعت قب ــل
از اج ـرای پروتــکل اصل ــی از فعالی ــت بدن ــی شــدید و 12
ســاعت قب ــل از آن از مص ــرف کافئی ــن خ ــودداری نماینــد.
میــزان پایــه مایواســتاتین پالســما ،بعــداز  30دقیقــه
نشســتن روی صندلــی گرفتــه شــد .ســپس پروتــکل
اصلــی کــه شــامل ســه حرکــت مقاومتــی پــرس پــا
بــا ماش ــین هــاگ و پشــت پــا بــا ماش ــین  leg curlبــا
شــدت 75% 1-RMب ـرای ه ــر حرکــت بــود ،اج ـرا شــد.
آزمودن یهــا ه ــر حرکــت را در ســه نوبــت بــا  12تک ـرار و
بــا اســترحت  90ثانی ــه بی ــن نوبتهــا و ح ــرکات مقاومت ــی
اج ـرا کردنــد [ .]21-25م راحــل درونگ ـرا و برونگ ـرای ه ــر
تک ـرار بــه ترتی ــب یــک و دو ثانی ــه طــول م یکش ــید [.]26
قبــل از اجــرای پروتــکل اصلــی بــه منظــور گرمکــردن
بــدن ،آزمودن یهــا بــه مــدت  5دقیقــه بــا شــدت کــم
بــروی نوارگــردان دویدنــد ،وســپس حــرکات کششــی
ســبکی را بویــژه در عضــات پایی نتنــه ،اجــرا کردنــد.
نمونــه خون ــی دوم نی ــز بالفاصلــه بعــد از فعالی ــت از وریــد
بازوی ــی آزمودن یهــا گرفتــه شــد .در ه ــر بــار خونگی ــری
می ـزان  10میل یلیت ــر خــون از وریــد بازوی ــی آزمودن یهــا
گرفتــه شــد 5 .میل یلیت ــر از خ ــون گرفتــه شــده جهــت
جلوگی ــری از همولی ــز شــدن ،در لولههــای حــاوی EDTA
ریختــه شــده و بــه آرام ــی مخلــوط شــد .س ــپس جهــت
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جــدا نمــودن پالســما ،نمونههــا بــه مــدت  15دقیقــه در
دمــای  4درجــه ســانتیگ راد در ســانتریفوژ بــا دور g3000
در دقیقــه قــرار داده شــدند .همچنیــن بــه منظــور
جداســازی ســرم  5میل یلیتــر دیگــر از خــون اخــذ
شــده بــه مــدت  10دقیقــه در دمــای  4درجــه ســانتیگ راد
در ســانتریفیوژ بــا دور  g3000قــرار داده شــد .پالســما
و ســرم جــدا شــده در دمــای  -80درجــه ســانتیگ راد
نگهــداری شــدند ،تــا بعــدا ً میــزان مایواســتاتین و IGF-
 1اندازهگی ــری شــود .جهــت ســنجش دادههــای م ربــوط
بــه مایواســتاتین از کی ــت آزمایشــگاهی االی ـزا (Human
Myostatin, ELISA, CUSABIO BIOTECH, Wuhan,
 )China, Sensitivity: 0.312 ng/mlو همچنیــن
جهــت ســنجش دادههــای م ربــوط بــه  IGF-1نیــز از
کیــت آزمایشــگاهی االیــزا (Human IGF-1, ELISA,
Mediagnost, Wuhan, China, Sensitivity: 10.0
 )pg/mlاســتفاده شــد.
جهــت تجزیــه و تحلیــل آمــاری از نرمافــزار SPSS

نســخه  16اســتفاده شــد .پــس از کســب اطمینــان از
طبیع یبــودن توزیــع دادههــا بــا اســتفاده از آزمــون
کولموگروف–اســمی رنوف ،از آزمــون آمــاری تــی وابســته
بــه منظــور بررســی پاســخ مایواســتاتین و  IGF-1بــه
فعالیــت مقاومتــی اســتفاده شــد .ســطح معنــیداري
P≤0.05در نظــر گرفتــه شــد.
یافته ها

میــزان مایواســتاتین در حالــت اســت راحت در مــردان
ســالمند ســالم 12/23±1/96 ng/mlبــود .نتایــج
آنالیــز روش آمــاری آزمــون تــی وابســته نشــان دادکــه
مایواســتاتین ،تحــت تاثیــر فعالیــت مقاومتــی ،کاهــش

معنــاداری یافــت (( )t(10)=15.91, P=0.0001نمــودار .)1
همچنی ــن می ـزان  IGF-1در حالــت اســت راحت 93pg/
 2±66/9/mlبــود .نتایــج آزمــون آمــاری تــی وابســته
نشــان داد کــه می ـزان  IGF-1نی ــز ،تحــت تاثی ــر فعالی ــت
مقاومتــی افزایــش معنــاداری یافــت (t(10)=-5.30,
( )P=0.0001نمــودار .)2
درهمی ــن راســتا نتایــج نشــان داد کــه نس ــبت IGF-1
بــه مایواســتاتین در بالفاصلــه بعــد از فعالی ــت مقاومت ــی
افزایــش معنــاداری یافــت ()t(10)= -9.16, P=0.001
(نمــودار .)3
بحث
هــدف از انجــام ایــن تحقیــق بررســی پاســخ
مایواســتاتین و  ،IGF-1بــه عنــوان دو پروتئین بس ــیار مهم
درگی ــر در فرآینــد کاچکس ــیا ،بــه فعالی ــت مقاومت ــی حــاد
در اف ـراد ســالمند ســالم بــود .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان
داد کــه می ـزان مایواســتاتین در بالفاصلــه بعــد از فعالی ــت
مقاومت ــی بــه می ـزان  47/91%کاهــش یافــت ،کــه ایــن
کاهــش معنــادار بــود .ایــن یافتــه بــا نتایــج کس ــب شــده
روت 22و همــکاران [ ]27و ریــان 23و همــکاران [ ]28کــه
کاهــش می ـزان مایواســتاتین را بعــد از فعالی ــت مقاومت ــی
گ ـزارش ک ــرده بودنــد ،موافــق م یباشــد .امــا ایــن یافتــه
بــا نتایــج مطالعــه ویلوخبــای و همــکاران کــه افزایــش
 56درصــدی را درمیــزان مایواســتاتین گــزارش کــرده
بودنــد ،درتضــاد م یباشــد [ .]26احتمــاالً علــت ایــن
تناقــض ناش ــی از تفــاوت در دامنــه ســنی آزمودن یهــای
Roth .22
Ryan .23

نم ــودار  :1تغیی ـرات مایواســتاتین پالســما در پاســخ بــه فعالی ــت مقاومت ــی درمــردان ســالمند ســالم * ،نشــانه اختــاف معنــادار نس ــبت بــه قب ــل از فعالی ــت،
ســطح معنــاداری  P≤0.05درنظ ــر گرفتــه شــد.
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بررسی پاسخ برخی از مهمترین پروتئی نهای درگیر در سندروم کاچکسیا

نم ــودار  :2تغیی ـرات  IGF-1ســرم در پاســخ بــه فعالی ــت مقاومت ــی درمــردان ســالمند ســالم * ،نشــانه اختــاف معنــادار نس ــبت بــه قب ــل از فعالی ــت ،ســطح
معنــاداری  P≤0.05درنظ ــر گرفتــه شــد.

نم ــودار  :3تغیی ـرات نس ــبت  IGF-1بــه مایواســتاتین در پاســخ بــه فعالی ــت مقاومت ــی درمــردان ســالمند ســالم * ،نشــانه اختــاف معنــادار نس ــبت بــه قب ــل
از فعالی ــت ،ســطح معنــاداری  P≤0.05در نظ ــر گرفتــه شــد.

مطالعــه ویلوخب ــای و همــکاران و مــدت زمــان بیشــتر از
 12هفتــه و شــدت باالت ــر پروتــکل مقاومت ــی (1-RM90-
 )% 85مطالعــه ایــن محققــان نس ــبت بــه ایــن تحقی ــق
م یباشــد.
یکــی از علــل و مکانیســمهای احتمالــی کاهــش
میــزان مایواســتاتین ،متعاقــب فعالیــت مقاومتــی
در ایــن تحقیــق را ممکــن اســت بتــوان بــه افزایــش
میــزان فولاســتاتین 24نســبت داد .فولاســتاتین یــک
گلیکوپروتئیــن خــارج ســلولی 25غنــی از سیســتئین
م یباشــد .ایــن گلیکوپروتئیــن کــه از نظــر ســاختاری
هیــچ شــباهتی بــه اعضــای خانــواده  TGFβنــدارد،
بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن بازدارندههــای بیــان

مایواســتاتین شــناخته م یشــود .بدیــن صــورت کــه تحــت
تاثی ــر یــک مکانیس ــم مولکول ــی و ســلولی بس ــیار پیچیده
از بیــان مایواســتاتین جلوگیــری م ینمایــد [ .]29ضمنــاً
نشــان داده شــده اســت کــه فولاســتاتین م یتوانــد بــه
عنــوان یــک مهارکننــده رقابتــی بــرای مایواســتاتین
باشــد .بدیــن صــورت کــه فولاســتاتین بــا اتصــال بــه
مــکان اتصــال گی رنــده ســرینت رئونین یاکتیوینی نــوع
( IIBبــه عنــوان مهمتریــن جایــگاه اتصــال درونســلولی
مایواســتاتین) ،از اتصــال مایواســتاتین بــه گی رنــدهاش
26
جلوگی ــری م ینمایــد [ .]30،29از طرف ــی دیگ ــر هانس ــن
و همــکاران نشــان دادنــد کــه متعاقــب فعالی ــت مقاومت ــی
می ـزان فولاســتاتین افزایــش م ییابــد [ .]31بناب رایــن بــه

Follistatin .24
Eextracellular cysteine-rich glycoprotein .25

Hansen .26

293

زمستان  . 1393دوره  . 9شماره 4

نظ ــر م یرســد یک ــی از علــل کاهــش می ـزان مایواســتاتین
در بالفاصلــه بعــد از فعالی ــت مقاومت ــی درایــن تحقی ــق،
ناشــی از افزایــش میــزان فولاســتاتین باشــد.
از دیگ ــر دالیــل احتمال ــی کاهــش می ـزان مایواســتاتین
پالســما متعاقــب فعالیــت حــاد مقاومتــی را م یتــوان
بــه افزایــش میــزان فاکتــور رشــدی مکانیکــی نســبت
داد MGF27 .فاکتــور رشــدی اتوکرین/پاراکریــن حســاس
بــه بــار 28م یباشــد کــه در فرآینــد تنظیــم پاســخهای
هایپرتروفیــک بــه فعالیــت مقاومتــی (افزایــش ســنتز
پروتئی ــن و فعــال شــدن ســلولهای ماه ــوارهای) نقش ــی
اساســی دارد [ .]33،32حــداد 29وهمــکاران نشــان دادنــد
کــه در پاســخ بــه فعالی ــت حــاد مقاومت ــی می ـزان MGF
افزایــش م ییابــد [ .]34از طرفــی دیگــر نشــان داده
شــده اســت کــه افزایــش  MGFمتعاقــب فعالی ــت حــاد
مقاومتــی بــا کاهــش مایواســتاتین همــراه اســت [.]21
هــر چنــد کــه مکانیســم فیزیولوژیکــی ایــن ارتبــاط،
کامــ ً
ا مشــخص نم یباشــد ،امــا بــه نظــر م یرســد
یکــی از علــل احتمالــی کاهــش میــزان مایواســتاتین
متعاقــب فعالیــت مقاومتــی حــاد بــه دلیــل افزایــش
میــزان  MGFباشــد.
همچنیــن نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه در
بالفاصلــه بعــد از فعالیــت مقاومتــی ،میــزان ،IGF-1
 41/55%افزایــش یافــت کــه ایــن افزایــش معنــادار بــود.
ایــن یافتــه بــا نتایــج کس ــب شــده توســط کاس ــیلهاس
وهمــکاران  ،حامیــد 30و همــکاران [ ]35کــه افزایــش
معنــادرای را در میــزان  IGF-1ســرم ،متعاقــب فعالیــت
مقاومتــی در افــراد ســالمند گــزارش کردهانــد ،موافــق
م یباشــد .امــا ایــن یافتــه بــا یافتههــای حس ــنی رنجب ــر
و همــکاران [ ]36و نیــدل و همــکاران [ ]24کــه تغییــر
معنــاداری را در می ـزان  IGF-1متعاقــب فعالی ــت مقاومت ــی
گــزارش کردنــد ،در تناقــض م یباشــد .احتمــاالً علــت
ایــن تناقــض ناش ــی از تفــاوت در شــدت ،مــدت و حجــم
مح ــرک تمرین ــی بــه کار گرفتــه شــده و همچنی ــن تفاوت
در میانگی ــن دامنــه ســنی و ترکی ــب بدن ــی آزمودن یهــای
مطالعــه حس ــنی رنجب ــر و همــکاران و نی ــدل و همــکاران
نس ــبت بــه ایــن تحقی ــق باشــد.
یکــی از علــل احتمالــی افزایــش میــزان IGF-1
ســرمی در ایــن تحقیــق را شــاید بتــوان بــه افزایــش
کاتکوالمی نهــا (آدرنالیــن و نورآدرنالیــن) نســبت داد.
افزایــش کاتکوالمی نهــا موجــب افزایــش ســنتز و ترشــح
هورمــون ،هورمــون آزادکننــده هورمــون رشــد 31م یگ ــردد
کــه ایــن مس ــئله نی ــز متعاقب ـاً موجــب افزایــش می ـزان
Mechano growth factor (MGF) .27
Load sensitive .28
Haddad .29
Hameed .30
Growth hormone releasing hormone (GHRH) .31
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ســنتز هورمــون رشــد 32و ترشــح آن بــه داخــل خــون
م یگــردد [ GH. ]37از طریــق خــون بــه بســیاری از
بافتهــا ماننــد عضلــه اســکلتی رفتــه و بعــد از اتصــال
بــه گی رنــده خــود یعن ــی گی رنــده هورمــون رشــد ،33موجب
افزایــش بی ــان و تولی ــد  IGF-1م یگ ــردد [ .]38از طرف ــی
دیگــر نشــان داده شــده اســت کــه متعاقــب فعالیــت
مقاومت ــی می ـزان کاتکوالمی نهــا افزایــش م ییابــد [.]39
بناب رایــن یک ــی از علــل احتمال ــی افزایــش می ـزان IGF-1
در ایــن تحقی ــق را احتمــاالً م یتــوان بــه افزایــش می ـزان
کاتکوالمی نهــا و رخدادهــای متعاقــب آن نســبت داد.
میــزان  IGF-1ســرمی بــا میــزان  IGF-1موجــود در
عضلــه اســکلتی همبســتگی بســیار باالیــی دارد .میــزان
 IGF-1ســرمی بــه شــدت تحــت کنتــرل فاکتورهایــی
ماننــد می ـزان تولی ــد /ترشــح ،می ـزان پاکشــدگی و می ـزان
انتقــال آن بــه پالســما م یباشــد [ .]41،40از ط ــرف دیگ ــر
مطالعــات نشــان دادهانــد کــه فعالی ــت مقاومت ــی بــا تاثی ــر
مثبت ــی کــه ب ــر فاکتورهــای کنت ــرل کننــده می ـزان IGF-1
س ــرمی م یگــذارد ،موجــب افزایــش می ـزان ایــن هورمــون
م یگ ــردد [ .]43،42بناب رایــن بــه نظ ــر م یرســد کــه یک ــی
دیگــر از علــل احتمالــی افزایــش میــزان  IGF-1ســرم در
ایــن تحقی ــق ،ناش ــی از تاثی ـرات مثب ــت فعالی ــت مقاومت ــی
ب ــر فاکتورهــای کنت ــرل کننــده می ـزان  IGF-1باشــد.
نتیجه گیری نهایی
بــه طــور کلــی نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه
فعالیــت مقاومتــی از طریــق افزایــش میــزان  IGF-1و
کاهــش میــزان مایواســتاتین ،موجــب افزایــش نســبت
میــزان  IGF-1بــه مایواســتاتین م یگــردد .بنابــر
یافتههــای ایــن تحقیــق بــه نظــر م یرســد کــه بــا
تجویــز فعالی ــت مقاومت ــی م یتــوان موجــب بوجــودآوردن
تغیی راتــی مثبــت در پروتئی نهــای درگیــر در ســندروم
کاچکســیا در افــراد ســالمند شــد .از ایــن رو احتمــال
دارد کــه از ایــن طریــق بتــوان عــاوه بــر جلوگیــری از
کاچکســیا از بســیاری از اختــاالت فیزیولوژیکــی (ماننــد
ســندروم متابولیک ــی و انــواع س ــرطانهای ناش ــی از ضعــف
عضالن ــی) و ناتوان یهــای جس ــمانی (ماننــد ســخت شــدن
نشســتن و راهرفتــن) ناشــی از کاچکســیا در ایــن افــراد
جلوگیــری نمــود .هــر چنــد درک دقیــق مکانیســمهای
م ربوطــه نیازمنــد تحقیقــات بیشــتری م یباشــد.
تشکر و قدردانی
نویســندگان مقالــه بــر خــود الزم م یداننــد کــه از
Growth hormone (GH) .32
Growth hormone receptor (GHR) .33
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رشــته ت ربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی دانشــگاه شــهید
بهشــتی تهــران و همچنیــن مشــارکت و همــکاری
.صمیمانــه ســالمندان محتــرم سپاســگذاری نماینــد

 کارشــناس،زحمــات ب یدریــغ ســرکار خانــم حقوقــی
آزمایشــگاه پژوهشــکده غــدد درون ریــز و متابولیســم
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ABSTRACT
Background The aim of this study was to investigate the response of plasma Myostatin
and insulin growth factor like-1 (IGF-1), as two of the most important proteins involved in
Cachexia syndrome, to acute resistance exercise in healthy elderly people.
Methods & Materials Twelve healthy older men (Age= 67±1.3 years, BMI= 25±1.4 kg/m2)
volunteered for participation in this study. 72 hours after the determination of muscular
maximal strength (by 1-RM test), subjects participated in acute resistance exercises via 75%
1-RM. In this research, two blood samples were collected at before and immediately after the
exercise from Antecubital vein. Plasma Myostatin and serum levels of IGF-1 were measured
by ELISA methods. Paired T-Test used for statical analyses of research data. Significant level
was set at P≤0.05.
Results The results of this study showed that plasma Myostatin significantly decreased
in response to resistance exercise (P=0.0001). Also the serum levels of IGF-1 increased
significantly in response to resistance exercise (P=0.0001). In turn, the results revealed
that the IGF-1 to Myostatin ratio increased significantly in response to resistance exercise
(P=0.001).
Conclusion The results of this study showed that resistance exercise through increases of
IGF-1 and decreases of Myostatin causes increment of IGF-1 to Myostatin ratio. According to
the results of this study it seems prescription of resistance exercise could positive changes in
proteins that involved in Cachexia syndrome in elderly people. Presumably, through this way
we can prevent from Cachexia and its many physiological and physical related dysfunctions
in theses people.
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