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Introduction: Using testosterone by athletes (especially in resistance training) to improve
recovery and muscle growth has become common. But considering the side effects, it seems
necessary to find alternative methods.
Materials and Methods: Thirty male rats were divided into six groups (n=5): exercise training,
phoenix dactylifera extract, testosterone, phoenix dactylifera extract + exercise training, and
testosterone+ exercise training. The exercise training groups performed a resistance training
program (five sessions per week, each session, starting with 50% of a maximum repetition and
increasing the intensity of training to disability) for four weeks. Phoenix dactylifera extract (5
days a week at a dose of 100 mg per kg body weight) was fed to rats in the phoenix dactylifera
groups for four weeks. Rats in the testosterone groups also received testosterone enanthate for
four weeks (five days a week at a dose of two milligrams per kilogram of body weight). Fortyeight hours after the last intervention, the animals were sacrificed and the gastrocnemius muscle
were removed to measurements of the FOXO3α and beta-catenin 1 (Ctnnβ1) gene expressions,
as well as, the ratio of apoptotic cells.
Results: Exercise decreased FOXO3α gene expression and the number of apoptotic cells in the
gastrocnemius muscle (P=0.001). The combination of testosterone and phoenix dactylifera
decreased the expression of FOXO3α (P=0.001) and Ctnnβ1 (P=0.004) genes as well as the
number of apoptotic cells (P=0.001) in the gastrocnemius muscle. The rate of
gastrocnemius muscle apoptotic cells in the interactive groups (exercise + testosterone and
exercise + phoenix dactylifera) was lower than the independent groups (exercise, testosterone
and phoenix dactylifera) (P=0.001).

[ DOI: 10.52547/hrjbaq.6.4.319 ]

Conclusion: The present study suggests the positive effect of phoenix dactylifera on the
expression of FOXO3α and Ctnnβ1 genes, as well as, the amount of apoptotic cells in the
gastrocnemius muscle. So, phoenix dactylifera may be considered as a natural alternative to
testosterone.
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owadays, bodybuilders and resistance athletes have begun to use supplements and medications
to enhance the beneficial effects of exercise. Testosterone is one of the most important steroid
hormones in mammals. The beneficial effects of testosterone have been proven, however,
several studies have shown the risks and side effects of its use.
Previous studies have shown the effect of regular physical activity on the expression of genes associated
with inflammation and apoptosis, including FOXO3α and Ctnnβ1. Exercise has been shown to reduce
inflammation and apoptosis of cells in various tissues by modulating the expression of these genes.
The effect of medicinal plants on regulating the expression of genes and proteins in different tissues has
been shown by previous studies. Phoenix dactylifera contains substances such as alkaloids, tannins,
flavonoids and terpenes, and according to previous studies, it seems to have the ability to alter the
expression of genes and proteins.
Due to the lack of effect of phoenix dactylifera on the expression of FOXO3α and Ctnnβ1 genes and
also the extent of gastrocnemius muscle apoptosis and lack of comparison of independent and
interactive effects of three resistance training interventions, testosterone and phoenix dactylifera on the
expression of these genes, the present study examined independent and interactive effects. Resistance
training, testosterone and phoenix dactylifera extract express the FOXO3α and Ctnnβ1 genes as well as
the rate of gastrocnemius muscle apoptosis in male rats.
Method
Thirty male Wistar rats were randomly divided into six groups with the names of control (n = 5),
resistance training (n = 5), phoenix dactylifera extract (n = 5), testosterone (n = 5), phoenix dactylifera
extract and resistance training (n = 5), testosterone and resistance training (n = 5) were divided and the
intervention was performed based on the group name. The animals were sacrificed 48 hours after the
last intervention. The gastrocnemius muscle was removed. Samples were frozen using nitrogen. The
frozen samples were then transferred to a freezer at -80 ° C and stored there until the day of the
experiment. All data were reported based on mean and standard deviation. To determine the
independent effect of exercise, independent effect of supplementation and interactive effect (exercise ×
supplementation), two-way analysis of variance and then Tukey follow-up test were used. The effect
size was also reported. The significance level was considered P <0.05. All calculations were performed
using SPSS software version 22.
Results
Resistance training significantly reduced the expression of FOXO3α gastrocnemius muscle gene (F =
13.59, P = 0.001, ƞ = 0.312). Supplementation also significantly reduced the expression of
gastrocnemius muscle FOXO3α gene (F = 11.20, P = 0.001, ƞ = 0.428). (P = 1,000). Although the
lowest expression of FOXO3α gastrocnemius muscle gene was seen in interactive groups, but no
synergistic effect was observed (F = 0.81, P = 0.453, ƞ = 0.051).
Resistance training had no significant effect on Ctnnβ1 gene expression in gastrocnemius muscle (F =
1.04, P = 0.316, ƞ = 0.034) while supplementation decreased expression of this gene in gastrocnemius
muscle (F = 6.66, P = 0.004, ƞ = 0.308). Regarding the expression of Ctnnβ1 gastrocnemius muscle
gene, there was no significant difference between the group receiving synthetic testosterone and the
phoenix dactylifera extract group (P = 1.000). Although the lowest expression of the Ctnnβ1
gastrocnemius muscle gene was observed in the interactive groups, there was no synergistic effect
with the use of any of the interventions alone (F = 0.14, P = 0.863, ƞ = 0.010).
Resistance training significantly reduced the number of apoptotic cells in the gastrocnemius muscle
(F = 370.14, P = 0.001, ƞ = 0.925). Supplementation also significantly reduced the number of apoptotic
gastrocnemius muscle cells (F = 356.09, P = 0.001, ƞ = 0.960). The number of apoptotic cells of
gastrocnemius muscle was significantly lower in the group receiving synthetic testosterone than the
group of phoenix dactyliferous extract (P = 0.008). The number of apoptotic cells of the gastrocnemius
muscle in the interactive groups showed a synergistic decrease, which means that the number of
apoptotic cells in the interactive groups showed a greater decrease compared to each of the interventions
alone (F = 16.05, P = 0.001, S = 0.517).
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The present study showed for the first time the positive effect of date pollen on the expression of
FOXO3α and Ctnnβ1 genes. According to the results of the groups consuming date pollen and
testosterone, it seems that the use of each of them has caused a similar pattern of change in the variables
of the present study; therefore, the use of date pollen may be a natural alternative to testosterone and
help prevent apoptosis.
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مقایسه تأثیر عصاره گرده خرما و تستوسترون انانتات با و بدون تمرین مقاومتی بر بیان
ژنهای  FOXO3αو  Ctnnβ1و آپوپتوز در عضله دوقلوی موش آزمایشگاهی
سهیل عبداللهی ،1محمدعلی آذربایجانی ،*1مقصود پیری ،1صالح رحمتی

احمدآباد2

 1گروه فیزیولوژی ورزش ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 2گروه تربیتبدنی ،واحد پردیس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پردیس ،ایران

چکیده
مقدمه :مصرف تستوسترون انانتات توسط ورزشکاران بهویژه رشتههای مقاومتی جهت تسریع ریکاوری و رشد عضله رواج یافته
است .با توجه به عوارض جانبی استفاده از تستوسترون انانتات ،یافتن روشهای جایگزین ضروری به نظر میرسد.

نتایج :تمرین موجب کاهش بیان ژن  )P=0.001( FOXO3αو میزان ساالولهای آپوپتوتیک عضااله دوقلو ( )P=0.001شااد.
اسااتفاده از تسااتوسااترون و گرده خرما باع کاهش بیان ژنهای  )P=0.001( FOXO3αو  )P=0.004( Ctnnβ1و همچنین
میزان ساالولهای آپوپتوتیک ( )P=0.001عضااله دوقلو شااد .میزان ساالولهای آپوپتوتیک عضااله دوقلو در گروههای تعاملی
(تمرین+تستوسترون و تمرین+گرده خرما) ،کمتر از گروههای مستقل (تمرین ،تستوسترون و گرده خرما) بود (.)P=0.001
نتی جهگیری :م طال عه حاضااار امر م بت گرده خر ما بر ب یان ژن های  FOXO3αو  Ctnnβ1و همچنین میزان سااالول های
آپوپتوتیک عضله دوقلو را نشان داد .استفاده از گرده خرما ممکن است بهعنوان جایگزینی طبیعی برای تستوسترون مطرح باشد.
کلمات کلیدی :تمرین مقاومتی ،تستوسترون ،عصاره گرده نخل خرما ،FOXO3α ،بتاکاتنین 1
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مواد و روشها 30 :سر موش صحرایی نر به شش گروه ( :)n=5کنترل ،تمرین ،ع صاره گرده لقاح خرما ،ت ستو سترون اتانتات،
م صرف ع صاره گرده لقاح خرما+تمرین و ت ستو سترون اتانتات +تمرین تق سیم شدند .گروههای تمرینی ،برنامه تمرین مقاومتی
(پنج جل سه در هفته ،هر جل سه ،شروع با  50در صد یک تکرار بی شینه و افزایش شدت تمرین تا ناتوانی) را به مدت چهار هفته
اجرا نمودند .عصااااره گرده لقاح خرما نیز (پنج روز در هفته با دوز  100میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به مدت چهار
هفته به موشهای گروه گرده لقاح خرما خورانده شد .موشهای گروه تستوسترون نیز به مدت چهار هفته تستوسترون انانتات را
دریافت نمودند (پنج روز در هفته با دوز دو میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز) 48 .سااااعت پس از آخرین مداخله،
حیوانات قربانی شااده و عضااله دوقلو ازنظر میزان بیان ژنهای  ،FOXO3αبتا کتنین  )Ctnnβ1( 1و ساالولهای آپوپتوتیک
بررسی شد.
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 30سر رت نر نژاد وی ستار بهعنوان آزمودنی از ان ستیتو پا ستور تهران
خریداری و به حیوان خانه آزمایشگاه هی ستوژنوتک انتقال داده شدند.
در طول مدت م طال عه ت مامی حیوا نات ت حت شااارایط اسااا تا ندارد
آزمایشاااگاهی در قفس هایی از جنس پلی کربنات شااافاف باقابل یت
اتوکالو به اب عاد  ،26/5×42×15د مای  20 -22در جه ساااانتیگراد،
رطوبت  %55و د ستر سی آزاد به آب و غذای کافی (مح صول شرکت
بهپرور ،ایران) با سیکل  12ساعت تاریکی /رو شنایی نگهداری شدند.
پس از یک هفته ساااازگاری رتها با محیط آزمایشاااگاه ،بهصاااورت
تصاااادفی به شاااش گروه با نام های کنترل ( ،)n=5تمرین مقاومتی

روششناسی
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تمرین مقاومتی 1،ا ستفاده از مقاومت در برابر انقباض ع ضالنی ا ست و
معموالً ورز شکاران از آن برای افزایش در قدرت ،ا ستقامت بیهوازی و
اندازه ع ضالت ا سکلتی ا ستفاده میکنند [ .]1از دیگر مزایای این نوع
تمرین میتوان به بهبود عملکرد بدنی ،کنترل حر کت ،سااار عت راه
رفتن ،تواناییهای شااناختی و توانایی تغییر در بیان ژنها اشاااره کرد
[ .]3 ,2تمرینات مقاومتی ممکن اسااات با کاهش چربی احشاااایی،
کاهش هموگلوبین  ،A1cافزایش تراکم 2نا قل گلوکز نوع  4و بهبود
حساسیت به انسولین ،به پیشگیری و مدیریت دیابت نوع  2کمک کند
[ .]4 ,2کاهش فشاااارخون در حالت اساااتراحت ،کاهش کلساااترول
لیپوپروتئین با چگالی کم و تری گلیسااایریدها و افزایش کلساااترول
لیپوپروتئین با چگالی باال و افزایش ساااالمت قلب و عرو متعاقب
ا ستفاده از تمرینات مقاومتی ن شان داده شده ا ست [ .]5 ,2همچنین
نقش م بت این نوع تمرینات در بهبود کبد چرب ،رشااد اسااتخوان و
کاهش سارکوپنیا3نشان دادهشده است [.]6 ,2
امروزه بدنساااازان و ورزشاااکاران مقاومتی برای تقویت امرات مفید
تمرین ،روی به اسااتفاده از مکملها و داروها آوردهاند .تسااتوسااترون
یکی از مهمترین هورمونهای اسااترودیدی در بدن پسااتانداران اساات.
این هورمون از طریق چندین مکانیسم دارای امرات آندروژنیک/آنابولیک
و ضاادآپوپتوزی اساات [ .]8 ,7اسااتفاده از تسااتوسااترون بهعنوان یک
آندروژن درونزا گیرندههای آندروژن را در بیشتر بافتهای بدن شامل
عضاااالت تحریک میکند [ ]9و باع حجیم شااادن توده عضاااالنی،
افزایش قدرت عضاااالنی و افزایش مصااارف چربی در بدن میشاااود.
همچنین عملکرد قلااب را بهبود میبخشااااد [ .]10امرات مفیااد
تسااتوسااترون امباتشااده اساات ،بااینحال ،چندین مطالعه خطرات و
عوارض جانبی ا ستفاده از آن را ن شان دادند [ .]12 ,11سرطانهایی
مانند سرطان پروستات و پستان در مردان ،هیپرپالزی پروستات ،پلی
سیتمی از عوارض جانبی م صرف این هورمون ا ست [ .]13ازاینجهت
امروزه از داروهای گیاهی (با دوز و طول م صرف منا سب) برای کاهش
التهاب ،آپوپتوز و تحریک ترشح طبیعی تستوسترون استفاده میکنند
[.]14-17
5
4
 FOXO3aعضاااوی از خانواده  FOXOاسااات که واساااطه انواع
فرآیندهای ساالولی ازجمله آپوپتوز ،تک یر ،چرخه ساالولی 6،آساایب به
 DNAو تومورزایی است.
ب تا کاتنین )Ctnnβ1(7پروتئینی اسااات که در تنظیم چساااب ندگی
ساالول-ساالول8و رونویساای ژن9نقش دارد .جهشها و بیان بیشازحد
بتاکاتنین با بسااایاری از سااارطانها همراه اسااات [ ،]19 ,18ازجمله
ساارطان کبد10،ساارطان روده بزر 11،ساارطان ریه ،تومورهای بدخیم
12یان زیاد بتاکاتنین همچنین
پساااتان ،سااارطان تخمدان و آندومتر .ب
باع آپوپتوز در سلولها میشود [.]20

مطالعات پیشاااین امر فعالیت بدنی منظم بر بیان ژن های مرتبط با
التهاب و آپوپتوز شامل  )23-21( FOXO3αو )26-24( Ctnnβ1
را نشااان دادهاند .نشااان دادهشااده اساات تمرین از طریق تعدیل بیان
ژن های مذکور باع کاهش التهاب و آپوپتوز سااالول ها در بافت های
مختلف شده است [.]26-21
امر گ یا هان دارویی بر تنظیم ب یان ژن ها و پروتئین ها در با فت های
مختلف نیز توسط پژوهشهای پیشین نشان دادهشده است [.]29-27
گرده نخل نر خرما دارای موادی مانند آلکالودیدها ،تاننها ،فالونودیدها
و ترپنها ا ست و با توجه به مطالعات پی شین به نظر میر سد توانایی
تغییر در بیان ژنها و پروتئینها را داشااته باشااد []31 ,30؛ همچنین
نشااان دادهشااده اساات که این گرده ،ترشااح تسااتوسااترون را تحریک
مینماید [ .]32بههرحال مطالعه پی شین ن شان داده ا ست ا ستفاده از
مکمل این گیاه نتوانسته شاخصهای التهابی متعاقب کوفتگی عضالنی
را بهبود ببخشااااد [ .]33تاکنون امر گرده خر ما بر روی ژن های
FOXO3αو  Ctnnβ1و همچنین میزان آپوپتوز عضاااله بررسااای
نشااده اساات .همانطور که پیشازاین نیز اشاااره شااد ،این ژنها نقش
کلیاادی در تنظیم فرآینااد آپوپتوزیس و ارتباااب قوی بااا ابتال بااه
بی ماری هایی مان ند سااار طان دار ند؛ ب نابراین تغییر ب یان این ژن ها
بهواسااطه فعالیت بدنی و مکملهای طبیعی نقش کلیدی در رشااد یا
تخریب بافتی دارد.
با تو جه به عدم بررسااای امر گرده ن خل خر ما بر ب یان ژن های
 FOXO3αو  Ctnnβ1و همچنین میزان آپوپتوز عضاااله دوقلو و
عدم مقایسااه امرات مسااتقل و تعاملی سااه مداخله تمرین مقاومتی،
تسااتوسااترون و گرده خرما بر بیان ژنهای مذکور ،مطالعه حاضاار به
بررسی امرات مستقل و تعاملی تمرین مقاومتی ،تستوسترون و عصاره
گرده نخل خرما بر بیان ژنهای  FOXO3αو  Ctnnβ1و همچنین
میزان آپوپتوز عضله دوقلو در موشهای صحرایی نر میپردازد.

سهیل عبداللهی و همکاران /مقایسه تأثیر عصاره گرده خرما و تستوسترون انانتات با و بدون تمرین مقاومتی
( ،)n=5ع صاره گرده لقاح خرما ( ،)n=5ت ستو سترون اتانتات (،)n=5
مصرف عصاره گرده لقاح خرما و تمرین-مقاومتی ( ،)n=5تستوسترون
اتانتات و تمرین -مقاومتی ( )n=5تق سیم شدند .تمام ا صول کار روی
حیوانات آزمایشاااگاهی مطابق با معاهده هلساااینکی13در این مطالعه
رعایت شد.
پروتکل تمرین مقاومتی

تهیه عصاره اتانولی گرده لقاح خرما

القای تستوسترون اتانتات
در این مطالعه از تستوسترون انانتات با دوز  100میلیگرم بر میلیلیتر
ساخت شرکت ایران هورمون ا ستفاده شد .رتها پنج روز در هفته با
دوز  2میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز بهصاااورت زیر
جلدی تستوسترون انانتات را دریافت نمودند [.]36
نحوه قربانی نمودن حیوانات
جهت حذف امرات تمرین حاد 48 ،ساعت پس از آخرین جلسه تمرین
و پس از چهار ساااعت ناشااتایی ،حیوانات قربانی شاادند [ .]29ابتدا
حیوا نات در محف ظه  CO2قرارگرف ته و بیهوش گرد ید ند .پس از
خونگیری از ق لب ،عضااا له دوقلو برداشااا ته شاااد .نمو نه ها که در
میکروتیوپهای برچسااابدار قرار داشاااتند به تانک ازت انتقال داده
شاادند .سااپس نمونههای منجدشااده به فریزر  -80درجه سااانتیگراد
منتقل و تا روز آزمایش در آنجا نگهداری شدند.
تعیین بیان ژن و میزان آپوپتوز
ابتدا طراحی پرایمر انجام شااد .از  80تا  100میلیگرم عضااله دوقلو
جهاات تخلیص  RNAاساااتفاااده گردیااد .درجااه خلو RNA
ا ستخراج شده با ا ستفاده از ا سپکتروفتومتری مورد ارزیابی قرار گرفت.
 RNAتخلیص شاااده با اساااتفاده از آنزیم کپیبرداری معکوس به
 cDNAتبدیل شااد cDNA .حاصاال جهت حذف  DNAژنومی با
آنزیم  DNase Iتی مار شاااد و به روش  Real time PCRتک یر
گردید .توالی پرایمرهای مورداسااتفاده در جدول  1ارادهشااده اساات.
تمامی ک یت ها و دساااتورالعمل ها مطابق با مقاله رحمتی احمدآباد و
همکاران ( )2019انجام گرفت ( .)29میزان سااالولهای آپوپتوتیک بر
اسااااس فن رنگآمیزی تانل مشاااخص گردید .پس از رنگآمیزی،
سلولهای آپوپتوتیک موردمطالعه قرار گرفتند و تعداد آنها ن سبت به
سلولهای سالم به درصد بیان شد.
مدل آماری
تمامی دادهها بر اساااس میانگین و انحراف اسااتاندارد گزارش شاادند.
جهت تعیین امر مستقل تمرین ،امر مستقل مکمل سازی و امر تعاملی
(تمرین×مکمل ساااازی) از تحلیل دوراهه واریانس و در ادامه از آزمون
پیگیری توکی اسااتفاده شااد .همچنین اندازه امر گزارش شااد .سااطح
معناداری  P<0.05در نظر گرفته شد .تمامی محاسبات با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده شد.

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1400.6.4.4.3

گرده نخل خرما از باغات اسااتان کرمان تهیهشااده و تا زمان عصاااره
گیری در دمای یخچال نگهداری شاااد .با توجه به ترکیبات موجود در
این گیاه و با توجه به مطالعات قبلی ،عصاره به شکل اتانولی  %90تهیه
شد .کلیهی مراحل ع صاره گیری در پژوه شکده گیاهان دارویی جهاد
دانشااگاهی اجرا شااد 250 .گرم از گرده در دسااتگاه پرکوالتور ریخته
شد .ع صاره گیری بهو سیله اتانول  ٪90به میزان  670میلیلیتر انجام
گرفت .این کار برای سه بار تکرار گردید .ع صارههای حا صل بهو سیله
دساااتگاه تقطیر در خأل تغلیظ شاااده و حالل آن بهطور کامل حذف
گردید .میزان بازده ع صاره گیری  17/87در صد بود .ع صاره به صورت

گاواژ  5روز در هفته به مدت  4هفته با دوز  100میلیگرم به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن به موشها خورانده شد [.]35
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جهت آشااانا نمودن رتها به باال رفتن از نردبان ،قبل از شاااروع دوره
تمرینی ،ابتدا یک هفته نحوه باال رفتن از نردبان به آنها آموزش داده
شد .پسازآن وزن رتها محا سبه شد و برنامه تمرینی بر ا ساس وزن
اولیه طراحی گشااات .برنامه تمرین مقاومتی شاااامل چهار هفته و
هفتهای پنج روز بود .در اولین جلسااه ،وزنهای معادل  50درصااد وزن
هر رت به دم وصل شد و رتها از نردبان باال رفتند .در صورت توانایی
حیوان برای باال رفتن ،پسازآن  30گرم به وزنه اضااافهشااده و مجدد
حیوان از نردبان باال رفت .بازهم در صااورت توانایی باال رفتن  30گرم
وزنه به دم رت افزوده شاااد .این عمل تا زمانی که حیوان توانایی باال
رفتن داشت اجرا شد .باالترین وزنهای که حیوان توانست حمل نمایید،
حداک ر قدر عضالنی حیوان در جلسه اول در نظر گرفته شد .در جلسه
بعد رتها چهار ساات باال رفتن از نردبان را اجرا نمودند ،بهگونهای در
ست اول با  50در صد حداک ر قدرت ع ضالنی ،ست دوم  75در صد،
ست سوم  90در صد و ست چهارم با  100در صد قدرت ع ضالنی از
نردبان باال رفتند .پس از ست چهارم ،هر ست  30گرم به میزان وزنه
افزود شااده و این کار تا ناتوانی رت در باال رفتن از نردبان ادامه یافت.
در آغاز هر هفته رت ها بر اسااااس حداک ر وزنهای که در پایان هفته
قبل جابجا نموده بودند ،مجدد با الگوی هفته اول شاااروع به تمرین
نمودند [.]34
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جدول  :1توالی پرایمرهای مورداستفاده برای بیان ژنهای مطالعه
ژن

3

TGCTCTGGAGTAGGGATGCT
ATGAAACTGCGTGGATGGGA
CATACTCAGCACCAGCATCACC

GCCTCATCTCAAAGCTGGGT
ATGCTGAGGAAGAAGATGTGGA
AAGTTCAACGGCACAGTCAAGG

Helsinki declaration

1
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rGap
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تمرین مقاومتی امر معنیداری بر بیان ژن  Ctnnβ1عضااله دوقلو نداشااات
) (F=1.04,P=0.316,ƞ=0.034درحالیکه مکمل سااازی باع کاهش
بیان این ژن در عضااله دوقلو شااد ) .(F=6.66,P=0.004,ƞ=0.308در
مورد بیان ژن  Ctnnβ1ع ضله دوقلو ،بین گروه دریافتکننده ت ستو سترون
سااانتتیک و گروه عصااااره گرده نخل خرما تفاوت معناداری دیده نشاااد
( .)P=1.000باوجوداین که کمترین ب یان ژن  Ctnnβ1عضااا له دوقلو در
گروههای تعاملی مشاهده شد ،اما امر سینرژیکی نسبت به استفاده از هر یک
از مداخالت بهتنهایی وجود نداشااات )(F=0.14,P=0.863,ƞ=0.010
(تصویر .)2

نتایج
تمرین مقاومتی موجب کاهش معنادار بیان ژن  FOXO3αعضاااله
دوقلو شاااد ) .(F=13.59,P=0.001,ƞ=0.312مکمل ساااازی نیز
مو جب کاهش معنیدار ب یان ژن  FOXO3αعضااا له دوقلو شاااد
) (F=11.20,P=0.001,ƞ=0.428ت فاوت معنیداری در ب یان ژن
 FOXO3αعضااله دوقلو بین گروههای دریافتکننده تسااتوسااترون
ساانتتیک و عصاااره گرده نخل خرما مشاااهده نشااد (.)P=1.000
باوجوداینکه کمترین بیان ژن  FOXO3αعضااله دوقلو در گروههای
تعاااملی دیااده شااااد ،ولی امر ساااینرژیکی مشاااااهااده نشااااد
)( (F=0.81,P=0.453,ƞ=0.051تصویر .)1

0.0002

*
*

0.00015

0.0001

*
*

0.00005

Normalized gene expresion of FOXO3A

*

0.00025
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0.0003

0
کنترل

تستوسترون سنتتیک

گرده نخل خرما

تمرین

تمرین-تستوسترون سنتتیک

تمرین-گرده نخل خرما

معنادار نسبت به گروه کنترل .سطح معناداری  P<0.05در نظر گرفتهشده است.
0.025

*
0.015

*

*

*

0.01

0.005

0

ت صویر  :2بیان ژن  Ctnnβ1ع ضله دوقلو در گروههای موردمطالعه .اطالعات بر ا ساس میانگین و انحراف ا ستاندارد گزارش شده ا ست *.ن شانه کاهش
معنادار نسبت به گروه کنترل .سطح معناداری  P<0.05در نظر گرفتهشده است.
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کنترل

تستوسترون سنتتیک

گرده نخل خرما

تمرین

تمرین-تستوسترون سنتتیک

تمرین-گرده نخل خرما

Normalized gene expresion of CTNN

0.02
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تصویر  :1بیان ژن  FOXO3αعضله دوقلو در گروههای موردمطالعه .اطالعات بر اساس میانگین و انحراف استاندارد گزارش شده است * .نشانه کاهش
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18
16

*

12

*

10

8

*

†*

6
†*

)Apoptptic cell (%

14

4

کنترل

تستوسترون سنتتیک

تمرین

گرده نخل خرما

تمرین-تستوسترون سنتتیک

تمرین-گرده نخل خرما

0

تصویر  :3تعداد سلولهای آپوپتوتیک عضله دوقلو در گروههای موردمطالعه .اطالعات بر اساس میانگین و انحراف استاندارد گزارش شده است *.نشانه
کاهش معنادار نساابت به گروه کنترل† .نشااانه تعامل معنادار نساابت به اسااتفاده از هر یک از مداخالت بهتنهایی .سااطح معناداری  P<0.05در نظر
گرفتهشده است.
تستوسترون سنتتیک و تمرین

تستوسترون

تمرین

سنتتیک

50

50

50

عصاره گرده نخل

عصاره گرده نخل خرما و

خرما

تمرین

50

50

ت صویر  :4میزان سلولهای آپوپتوتیک بر ا ساس فن رنگآمیزی تانل .نواحی سبز ن شاندهنده سلولهای آپوتوتیک میبا شد .بر ا ساس این ت صاویر
م شخص میگردد ،کمترین میزان سلولهای آپوتوتیک ع ضله دوقلو در گروههایی م شاهده شده که بهطور همزمان هم تمرین مقاومتی انجام داده و هم
تستوسترون سنتتیک و یا عصاره گرده نخل خرما را دریافت نمودهاند.
تمرین مقاومتی تعداد سلولهای آپوپتوتیک در ع ضله دوقلو را بهطور
مااعاان ایداری کاااهااش داد ).(F=370.14,P=0.001,ƞ=0.925
مکملساااازی نیز باع کاهش معنیدار تعداد سااالولهای آپوپتوتیک
عضااا له دوقلو شاااد ) .(F=356.09,P=0.001,ƞ=0.960ت عداد
سااالول های آپوپتوت یک عضااا له دوقلو بهطور معنیداری در گروه
دریافتکننده ت ستو سترون سنتتیک از گروه ع صاره گرده نخل خرما
کنترل

تستوسترون

عصاره گرده نخل خرما

تمرین

تستوسترون و تمرین

عصاره گرده نخل خرما و تمرین
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( )P=0.008کمتر بود .تعداد ساالولهای آپوپتوتیک عضااله دوقلو در
گروههای تعاملی یک کاهش سااینرژیکی را نشااان داد بدین معنی که
تعداد سلولهای آپوپتوتیک در گروههای تعاملی کاهش بیشتری را در
مقااایسااااه بااا هر یااک از ماادا خالت بااه ت نهااا یی نشااااان داد
)( (F=16.05,P=0.001,ƞ=0.517تصویر  3و تصویر .)4

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1400.6.4.4.3
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بحث
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مطالعه حاضااار برای اولین بار امر م بت گرده خرما را بر بیان ژنهای
 FOXO3αو  Ctnnβ1نشااااان داد .با تو جه به ن تایج گروه های
مصارفکننده گرده خرما و تساتوساترون به نظر میرساد اساتفاده از
اساااتفاده از هر یک از آنها باع الگوی تغییر مشاااابه با یکدیگر بر
متغیرهای پژوهش حاضاارشااده اساات؛ بنابراین اسااتفاده از گرده خرما
ممکن است بهعنوان جایگزینی طبیعی برای تستوسترون مطرح باشد
و به جلوگیری از آپوپتوز کمک نماید.

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1400.6.4.4.3

4
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نتیجهگیری

تشکر و قدردانی
این پژوهش نتایج بخشی از رساله دکتری میباشد .نویسندگان از تمام
افرادی که در این کار مشارکت نمودند کمال تشکر و قدردانی رادارند.
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بهطورکلی نتایج مطالعه حا ضر ن شان داد که تمرین در مقای سه با عدم
تمرین موجااب کاااهش معنیدار بیااان ژن  FOXO3αو میزان
سااالول های آپوپتوتیک عضاااله دوقلو شاااد .اساااتفاده از مداخالت
تساااتوساااترون و گرده خرما باع کاهش بیان ژنهای ،FOXO3α
 Ctnnβ1و همچنین میزان سلولهای آپوپتوتیک عضله دوقلو نسبت
به گروه های کنترل مربو طه شاااد .اسااات فاده همز مان از تمرین و
ت ستو سترون/گرده خرما امر کاهنده سینرژیکی ن سبت به ا ستفاده تنها
از تمرین ،ت ستو سترون یا گرده خرما بر میزان سلولهای آپوپتوتیک
عضله دوقلو داشت.
ژن های  FOXO3αو  Ctnnβ1نقش کل یدی در تنظیم الت هاب و
آپوپتوز سااالولی دارند .افزایش بیان این ژنها موجب افزایش التهاب و
آپوپتوز در بافتهای مختلف می شود [ .]39-37ن شان داده شده ا ست
 FOXO3αاز طریق تنظیم م بت  ،tenascin-cالتهاب را تشااادید
میکند و موجب القای آپوپتوز میشود [ .]38همچنین نشان دادهشده
اساات  Ctnnβ1باع افزایش التهاب و تعداد ساالولهای آپوپتوتیک
می شود []37؛ بنابراین تنظیم کاهشی بیان این ژنها متعاقب استفاده
از تمرینات بدنی یا مکمل های طبیعی میتواند نشااااندهنده کاهش
فرآیندهای مرتبط با التهاب و آپوپتوز در بافت باشد.
در ارت باب با تأمیر ف عال یت بدنی بر ب یان ژن  FOXO3αم طال عاتی
 14همکاران نشااان دادند یک
صااورت گرفته اساات [ .]23-21لیساانکو و
دوره تمرین ترکیبی هوازی مقاااومتی باااع ا کاااهش بیااان ژن
15
 FOXO3αدر ع ضله ا سکلتی ان سان شده ا ست [ .]21ویلیام سون و
همکاران ن شان دادند دوازده هفته تمرین مقاومتی شدید باع کاهش
16
بیان ژن  FOXO3αدر ع ضله ا سکلتی ان سان شده ا ست [ .]22زنگ
و همکاران نشااان دادند فعالیت بدنی باع کاهش  FOXO3αشااده
ا ست .آنها همچنین نتیجه گرفتند فعالیت بدنی با تعدیل م سیرهای
 Akt/mTORو  Akt/FoxO3aمیتواند منجر به کاهش سارکوپنیا
شااود [ .]23مطالعه حاضاار نیز کاهش بیان ژن  FOXO3αعضااله
دوقلو را در پاساااه به تمرین نشاااان داد .تغییر در دیگر پروتئینهای
مسیر تیروزین کیناز FOXO3α -بهعنوان مکانیسم امر فعالیت بدنی
مطرح اسااات .فعالیت بدنی بهطور غیرمساااتقیم با امرگذاری روی این
پروتئینها ممکن اسااات باع تغییر در پروتئین  FOXO3αشاااود.
نشااان دادهشااده اساات که بیان  FOXO3αممکن اساات بهواسااطه
سااارکوب تیروزین کیناااز PDK1 ،PI3K ،و  Aktاتفااا بیفتااد.
همچنین افزایش  SIRTو کاهش پروتئین  P38میتوا ند باعا
کاهش  FOXO3αشود [.]40
در ارتباب با تأمیر فعالیت بدنی بر بیان ژن  Ctnnβ1مطالعاتی صورت
گرفته اسااات [ .]26-24زانگ17و همکاران نشاااان دادند ترکیب 12
هفته تمرین روی تردمیل و تمرین مقاومتی در موش ها باع کاهش
 18همکاران نشااان
بیان ژن  Ctnnβ1در مغز شااده اساات [ .]24بایود و
داد ند ف عال یت مسااایر  Wnt/β-cateninبهوسااای له ف عال یت بدنی

طوالنیمدت با شااادت متوساااط تعدیل میشاااود [ .]25آشااانبا و
همکاران بیان ژنهای  GSK-3betaو  Ctnnβ1را در عضله اسکلتی
تأیید کردند و نشااان دادند بیان  Ctnnβ1با مقدار گلیکوژن عضااله و
 GSK-3betaدر ارتباب ا ست .آنها ن شان دادند فعالیت بدنی باع
کاهش  Ctnnβ1در هر دو نوع تار عضااالنی میشااود و این کاهش با
شدت فعالیت بدنی در ارتباب است فعالیت بدنی با شدت بیشینه باع
دفسفوریالسیون کامل  Ctnnβ1در عضله میشود[.]26
تاکنون پژوه شی امر گرده خرما را بر متغیرهای پژوهش حا ضر بهطور
م ستقیم برر سی نکرده ا ست .امر م بت ا ستفاده از مکمل گرده نخل
خرما بر مساایرهای مولکولی که منجر به کاهش حجم توده ساارطانی
میشود نشان دادهشده است [ .]41با بررسی مطالعاتی که نشاندهنده
تأمیر م بت گرده خرما بر سلولهای سرطانی است درمییابیم که این
مکمل بر م سیرهای درون سلولی کنترلکننده آپوپتوز تأمیر دارد [,41
 .]42گرده ن خل خرما دارای ترکی بات بسااا یاری مان ند آل کالود یدها،
تاننها ،فالونودیدها ،ترپنها و قندها اساات که میتواند مساائول امرات
ضدالتهابی و آپوپتوزی دارد .ن شان داده شده ا ست که این گرده ازنظر
پلی فنول و بساایاری از ترکیبات فعال دیگر برای سااالمتی بدن مفید
است .در میان این ترکیبات ،فالونودیدها بهخوبی شناخته شدهاند که از
بافتها در برابر امرات مضااار محافظت میکنند و آنزیمهای مسااائول
ایجاد رادیکالهای آزاد را به دل یل محتوای باالی آنتیاکسااایدانهای
طب یعی مهااار می کننااد .همچن ین ،مصااارف آن عالوه بر خوا
ار گانولپت یک20،ف عال یت های بیولوژیکی که با ع کاهش خطر ابتال به
چندین بیماری مانند قلب و عرو  ،سرطان و سایر بیماریها را باع
میشاااود [ .]43کاهش بیان پروتئینها و ژنهای مرتبط با آپوپتوز در
مطالعات مختلف در پاسااه به مصاارف گرده خرما گزارششااده اساات
[ .]44-46م طال عه حاضااار برای اولین بار کاهش در ب یان ژن های
 FOXO3αو  Ctnnβ1را بهعنوان مکانیسمی در برابر آپوپتوز عضله
نشان میدهد.
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پیشاانهاد میگردد در مطالعات آتی ژنهای مرتبط دیگر نیز بررساای
شوند.

محدودیتها

میزان مشارکت نویسندگان

از محدودیتهای پژوهش حاضااار عدم بررسااای ژنهای مرتبط دیگر
ماااننااد تیروزین کیناااز P38 ،SIRT ،Akt ،PDK1 ،PI3K ،و
 GSK-3betaمیباشد.

یکسان بود.
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