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چکیده
 هدف از پژوهش حاضر.) پروتئین غشایی و انتگرالی است که نقش مهمی در حفظ هومئوستاز آب ریه در دوران بالیدگی ایفا میکندAQP5( 5-آکواپورین
 سر موش111 . بافت ریه موشهای در حال بالیدگی استAQP5 بررسی اثر یک دوره کاهش بار تمرینی توام با مصرف عصاره دانه گیاه سیاهدانه بر سطوح
 پس از پایان دوره شش هفتهای. کنترل و تمرین تقسیمبندی شدند، گرم تصادفی به سه گروه پایه86±9 صحرایی ویستار نر نوزاد سه هفتهای با میانگین وزن
 تواتر و شدت) توام با مصرف، گروه کنترل به دو گروه با و بدون مصرف عصاره دانه گیاه سیاهدانه و گروه تمرین به شش گروه کاهش بار تمرین (تکرار،تمرین
 روزانه به مقدار، مکمل عصاره دانه گیاه سیاهدانه پس از هفته شش. تقسیمبندی شدند،عصاره دانه گیاه سیاهدانه و بدون مصرف عصاره دانه گیاه سیاهدانه
 دقیقه با سرعت01  هر جلسه، تمرین تناوبی فزاینده به مدت شش جلسه در هفته. وزن بدن به صورت گاواژ به گروههای سیاهدانه خورانده شد511mg/kg
 بهAQP5  اندازهگیری سطوح. تواتر و شدت انجام شد، متر بر دقیقه و سپس مرحله کاهش بار تمرین به مدت سه هفته در سه الگوی کاهش تکرار01  تا15
 همچنان که مصرف عصاره دانه گیاه سیاهدانه. انجام شدα≥1/15  در سطحLSD  تجزیه و تحلیل با آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون. انجام شدELISA روش
 گروههای با وAQP5 ) میان سطوحP≥1/55(  اما تفاوت معنیداری، تواتر و شدت را افزایش داد، گروههای کاهش بار تمرین تکرارAQP5 میانگین سطوح
 کاهش بار تمرین سه هفتهای در مقایسه با کاهش بار تمرین دو هفتهای موجب افزایش معناداری،بدون مکمل عصاره دانه گیاه سیاهدانه مالحظه نشد؛ همچنین
5- پیشنهاد میشود اثرات آنتیهیستامینی و ضد آسمی دانه گیاه سیاهدانه به همراه یک دوره کاهش بار تمرینی با افزایش سطوح آکواپورین. شدAQP5 سطوح
.موجب بهبود شاخصهای فیزیولوژیکی و عملکردی ریه در دوران بالیدگی شود
.5- آکواپورین، سیاهدانه،  کاهش بار تمرین، تمرین تناوبی:کلیدواژهها
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Abstract
The aquaporin5 (AQP5) is an integral membrane protein that plays an important role in maintaining water
homeostasis in the lung during of puberty. The purpose of this study was to evaluate the effect of period of
reduced training with Nigella Sativa (NS) supplementation on AQP5 levels in the lung of Male Wistar rats
during of puberty. 110 newborn three-week old male Wistar rats with average weight of 68±9 gr, were
randomly divided into three groups included; the base, control and training groups. After a 6-week training
period, the control group was divided into 2 groups with and without NS and training groups were divided
into 6 groups including frequency, volume and intensity taper with and without NS. After 6 weeks, NS
supplements were fed daily by gavages to groups of NS 500 mg/kg body weight. Progressive interval training
was performed in 6 sessions, 30 minutes each session at a speed of 15 to70 meters per minute, Then, taper
phase for three weeks in decreasing pattern, intensity, frequency and volume were performed. AQP5 levels
were measured by ELISA methods. Analyzed is done with two-way ANOVA and LSD test at α≤0.05. While
NS supplementation were increase average AQP5 levels in the taper groups of frequency, volume and
intensity, But, there were no significant differences (P≥0/45) between AQP5 levels in with and without NS
groups. Furthermore, three-week taper versus two weeks taper a significant increase the average AQP5
levels in the groups of with and without NS. It is suggested that the antihistaminic and antinociceptive effects
of the NS with a period of reduced training with increasing levels of AQP5 would improve the physiological
and functional parameters of the lung during of puberty.
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مقدمه

مهم ترین هدف مربیان و ورز شکاران ،افزایش توانایی ورز شکار تا باالترین حد ممکن ،تو سعه و کنترل دقیق
برنامه تمرینی برای اطمینان از حداکثر عملکرد ،در لحظهی مناسب است .بسیاری از ورزشکاران که برای یک
رقابت مهم آماده میشووووند ،حداکثر عملکرد را در پی یک دوره ی تمرینی شووودید و متعاقب یک کاهش
پژوهشها زمان پیشوونهادی کاهش بار تمرین پیش از تمرین مطلوب را در دامنه میان چهار و بیش از  26روز
ذکر کردهاند ( .) 2اگر چه بسووویاری از مطالعات کاهش بار تمرین دو هفتهای را تایید میکنند ،اما بهبود قابل
مالحظهای در عملکرد ورزشووکاران ،حتی در کاهش بار تمرینهای خیلی کوتاه و یا خیلی بلند گزارش شووده
اسووت ( .)0توماس و بوسووو ( )2115به این نتیجه رسوویدند که مدت زمان بهینه کاهش بار تمرین برای یک
ورزشووکار ثابت نیسووت و وابسووته به تمرینات انجام شووده پیش از کاهش بار تمرین قبل از مسووابقه اسووت و
میتوان با در نظر گرفتن مدت زمان و شووودت تمرینات قبلی ،از کاهش بار تمرین های خطی ،تصووواعدی و
پلکانی اسووتفاده کرد ()2؛ عالوه بر این ،توجه به تغذیه و مکملگیری در این دوره تمرینی نیازمند توجه ویژه
ای ا ست ،به طوری که عالوه بر کاهش بار تمرین پیش از م سابقه  ،ا ستفاده از مکملهای آنتیاک سیدانتی نیز
ممکن ا ست موجب تقویت پا سخهای ورز شی و بهبود عملکرد در تمرین ورز شی شود ()5؛ بنابراین فرض
پژوهش این است که استفاده از مکملهای گیاهی مانند سیاهدانه که از اقبال عمومی برخوردار است و مزایای
ویژهای برای سووالمتی دارد ( ،)5ممکن اسووت فارا از اثرات دارویی آن مورد توجه قرار گیرد .سوویاهدانه با نام
علمی  nigella sativaمتعلق به خانوادهی رانکوالسوووهآ 2یا آاللهها گیاهی با گلهای آبی و دانههای سووویاه
کوچک ( )8اسووت که در اروپا ،شوومال آفریقا و آسوویا وجود دارد ( .)0،6این گیاه برای درمان سووردرد ،تب،
سوورگیجه ،التهاب ،سوورفه ،برونشوویت ،آسووم ،فشووار خون باال ،دیابت ،اختالالت معده و روده ،آلرژی ،آمفیزم،
آنفلوآنزا ،روماتی سم ،الکتاالز و ب سیاری از بیماریهای دیگر ا ستفاده می شود ( .)8،9غالمنژاد و همکاران در
سال ( )1090در پژوه شی با برر سی اثرات همزمان ورزش و سیاهدانه بر پا سخ سی ستم ایمنی عالوه بر تایید
اثرات ضوودالتهابی گیاه سوویاهدانه روی سووایتوکینها ،نشووان دادند که سوویاهدانه یک متعادلکنندۀ لنفوسوویتی در
شوودتهای مختلف ورزشووی اسووت ()11؛ همچنین ،میردار و همکاران ( )1090بیان کردند مصوورف سوویاهدانه
ممکن ا ست با به تعویق انداختن و کاهش زمان واماندگی موجب بهبود عملکرد در ورز شکاران شود ()11؛
از سوی دیگر ،تحقیقات انجام شده تایید کرده ا ست که سیاهدانه بر د ستگاه تنفس و سی ستم اندام فوقانی
همانند آسم و آلرژی ،آمفیزم و آنفلوآنزا موثر است (.)12
در د ستگاه تنف سی آکواپورینها )AQP( 0کانالهای پروتئینی انتخابی آب قرار دارد که م سئول حرکت آب و
برخی از امالح کوچک مانند گلی سرول ( )10،15در سرا سر غ شاء پال سمایی ا ست .آکواپورینها پروتئینهای
غشووایی جداییناپذیر و آبگریزند ( )15که در غشوواء پالسوومایی بسوویاری از بافتها از جمله کلیهها ،دسووتگاه

4. Aquaporin
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م شخص در بار تمرینی بد ست میآورند که این دوره را کاهش بار تمرین پیش از م سابقه 1می شنا سند (.)1
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گوارش ،ریه ،غدد اشکی و غدد بزاقی ( )10موجب تسهیل حمل و نقل آب در سراسر غشاء سلولی در پاسخ
به شیب اسمزی میشوند ( .)15تا کنون  10نوع پروتئین آکواپورین از  AQP0تا  AQP12شناسایی شده است
( .)18حداقل چهار نوع آنها (آکواپورین  1و  )0-5در راه های هوایی و ریه ها یافت میشوووود .از این  5نوع،
 AQP5پروتئین مهم و ویژهای ا ست که موجب افزایش نفوذپذیری آب در پا سخ به شیب ا سمزی می شود
مویرگی بخش خارجی ریه کاهش میدهد ( .)10سوولولهای اپیتلیال آلو ولی نوع  Iریه ،غده سووابموکوزال،1
آسوووینی ،2و اپیتلیال راههوایی آکواپورین 5را بیان میکنند ( .)10برخی مطالعات گزارش کردند  AQP5در
سلولهای اپیتلیال بافت ریه میان غ شای پال سما و محفظههای داخل سلولی در پا سخ به برخی از محرکها
تغییر م کان مید هد .در م طال عهای نا گایی و هم کاران ( )2110در یافت ند آکواپورین 5-در اثر مصووورف
نیتریکاک سید )NO( 0از غ شاء پال سمایی به داخل سیتوزول تغییر مکان میدهد ( .)16تحقیقات ن شان دادهاند
که عوامل شووناخته شوودهای در تنظیم رشوود و بلوا ریه از جمله آکواپورینها و به ویژه  AQP5نقش دارد.
 AQP5در زمان تولد ب سیار اندک ا ست و به تدریج تا زمان بلوا افزایش مییابد ( .)19در ریه در حال ر شد،
ترشح کورتیزول سطوح  AQP5را در ریه افزایش میدهد ( .)21به طور کلی ،با توجه به اثرات مفید سیاهدانه
بر دسووتگاه تنفس و پارانشوویم ریه ( )21و تغییرات آکواپورین 5-بر شووکلگیری و عملکرد بافت ریه ( ،)19و
بررسوویهای انجام شووده ،تاکنون پژوهشووی در زمینه تاثیر تمرینات ورزشووی و کاهش بار تمرینی(کاهش بار
تمرین قبل از مسابقه) و نیز سیاهدانه بر آکواپورین 5-بافت ریه م شاهده ن شده است از این رو محقق درصدد
ا ست تا تاثیر یک دوره تمرین اینتروال فزاینده و سیاهدانه را بر سطوح آکوپورین 5بافت ریه موشهای جوان
را برر سی نماید و به این پر سش پا سخ دهد که یک دوره کاهش بار تمرین پیش از م سابقه و سیاهدانه چه
تاثیری در سطوح آکواپورین 5-بافت ریه موشهای در حال بالیدگی دارد؟
روششناسی

پژوهش حاضر از جمله پژوهشهای تجربی بود 111 .سر موش صحرایی ویستار نر سههفتهای پس از دوهفته
آشنایی با نحوۀ فعالیت روی نوارگردان و سازگاری با محیط جدید ،در ابتدا به صورت تصادفی به سه گروه
پایه ،کنترل و تمرین تقسیم شدند .پس از شش هفته تمرین اینتروال برای گروه تمرین و در کنار آن استراحت
برای گروه کنترل ،آزمودنیها به هشت گروه شامل دو گروه کنترل با و بدون مصرف عصاره دانه گیاه سیاهدانه
و شش گروه کاهش بار تمرین شامل سه گروه کاهش بار تمرین تواتر ،تکرار و شدت توام با عصاره دانه گیاه
سیاهدانه و به همین ترتیب سه گروه کاهش بار تمرین بدون مصرف عصاره دانه گیاه سیاهدانه دستهبندی شدند
(شکل  ،)1به طوری که هر گروه شامل  11سر موش صحرایی رت بود .مرحله آشنایی و سازگاری شامل چهار
جلسه برنامه تمرینی اینتروال در هفته با سرعت  11تا  25متر بر دقیقه و شیب صفر درصد به مدت  15تا 01
دقیقه بود .برنامه تمرینی اینتروال فزاینده ،شامل 11تکرار یک دقیقهای و استراحت فعال دو دقیقهای اجرا شد،
2. Acinar

3. Nitric Oxide
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1. Submucosal Gland
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( .)15مطالعات نشووان داده اسووت که حذف آکواپورین 5-در بافت ریه نفوذ اسوومزی آب را از سوود آلو ولی
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به گونهای که کل زمان تمرین روزانه برای هر رت  01دقیقه طول میکشید .آزمودنیها برنامه تمرین اینتروال
فزاینده را با سرعت  25متر بر دقیقه شروع و با سرعت  01متر بر دقیقه به پایان می رساندند .به غیر از زمان
فعالیت اصلی ،پنج دقیقه برای گرم کردن و پنج دقیقه برای سرد کردن در نظرگرفته شد .این برنامه به مدت
شش هفته و هر هفته نیز در شش جلسه اجرا شد .رتها پس از تمرینات اینتروال فزاینده وارد مرحله کاهش
تمرین و کنترل سیاهدانه استفاده شد.
جدول  .6الگوي برنامه تمریني کاهش بار تمرین
نوع کاهش بار تمرین

کاهش بار تمرین
تکرار

تواتر

شدت

تعداد دور

0

11

11

تعداد جلسات تمرین در هفته

8

5

8

سرعت تمرین (متر بر دقیقه)

01

01

51

سرعت استراحت فعال (متر بر دقیقه)

05

05

25

مدت تمرین (دقیقه)

1

1

1

مدت استراحت (دقیقه)

2

2

2

برای تهیه ع صاره دانه گیاه سیاهدانه از روش خی ساندن ا ستفاده شد .بدین ترتیب  55گرم پودر سیاهدانه با
ترازوی با دقت  1/111گرم وزن کرده و در محلول  01درصووود اتانول و  01درصووود آب مقطر به مدت 02
ساعت خیسانده شد .در این مدت درب ظرف حاوی خیسانده با پارافین به خوبی پوشانده و در دمای محیط
 21تا  25درجهی سانتیگراد نگهداری گردید .مخلوط هر شش ساعت یک بار با میلۀ شی شهای هم زده شد.
پس از گذشت مدت زمان مذکور ،مخلوط از کاغذ صافی عبور داده شد و با روتاری 1و دمای مالیم (زیر 81
درجه سانتیگراد) حالل آن حذف گردید .این ع صاره روزانه به مقدار  511میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن به
صورت گاواژ 2به گروههای کنترل و کاهش بار تمرین توام با سیاهدانه خورانده می شد و گروه بدون سیاهدانه،
آب مقطر دریافت میکرد .برای اندازهگیری نمونه های بافتی گروه پایه پیش از اجرای برنامه تمرینی اینتروال،
گروه اینتروال و کنترل پس از اتمام دوره تمرینات اینتروال و گروه های کاهش بار تمرین در پایان هفته دوم
و سوم کاهش بار تمرین  56ساعت پس از آخرین جل سه تمرینی با ترکیبی از کتامین 01-51( 0میلی گرم به
ازای هر کیلوگرم) و زایالزین 0-5( 5میلی گرم به ازای هر کیلوگرم) بیهوش شدند ()12؛ سپس ،با استفاده از
تیغ جراحی بافت ریه خارج شوود و با ترازوی سووارتوریوس بی آی  51511با دقت  1/111وزن شوودند .آنگاه
بافتها با تیغ جراحی جدا شده و در تیوبهای مخصوص ،بیدرنگ در مایع نیتروژن قرار داده شدند و سپس
در فریزر دمای  -01در جه سوووانتیگراد نگهداری شووود ند .برای اندازهگیری  AQP5از روش االیزا و ک یت
3. Ketamine
4. Xylazine

5. Sartorius:BI 1500
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مخصوووص اسووتفاده شوود .برای این منظور ،ابتدا بافتها با مایع نیتروژن پودر شووده و سووپس در محلول بافر
هموژنیزه به مدت  15دقیقه و سرعت  0111gسانتریفیوژ شد .محلول بهد ست آمده برای سنجش شاخص
منظور با یخ خشووک به آزمایشووگاه منتقل شوود .برای تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش از آزمون کالموگراف
اسوومیرنف ،آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون  LSDدر سووطح  P≤1/15اسووتفاده شوود .در این بررسوویها مقدار

نتایج

با توجه به معنیدار بودن تعامل میان گروهها و هفتهها ،ارتباط معنیدار میان عامل هفته و گروهها تایید شد
()P=1/111؛ همچنین ،تعامل سیاهدانه و کاهش بار تمرین موجب افزایش معنیداری در وزن تمامی گروهها
گردید (.)P=1/111

نمودار .6تغییرات وزن آزمودنيها در شش هفته تمرین اینتروال و سه هفته کاهش بار تمرین
† نشانه معنيداري با گروه کنترل

از سوی دیگر ،با توجه به مقدار  Fمحاسبه شده برای مقایسه اختالف اندازهگیری آنالیز واریانس دو طرفه
آکوپورین 5گروههای تمرینی ،برابر با  5/0به دست آمد که در سطح آلفای پنج درصد معنیدار است ،میان
سطوح  AQP5بافت ریه گروه های کاهش بار تمرین قبل از مسابقه تکرار ،تواتر و شدت دو هفتهای و سه
هفتهای سیاهدانه ( )P≤1/111و بدونسیاهدانه ( )P≤1/111در مقایسه با گروه پایه و کنترل افزایش معنیداری
مشاهده شد .از سوی دیگر ،تفاوت معنیداری ( )P≤1/111در سطوح آکواپورین 5-گروههای کاهش بار تمرین
دو و سه هفتهای توام با سیاهدانه وجود دارد ،این در حالی است که تفاوت معنیداری در سطح  ،P≤1/15میان
سطوح آکوپورین 5گروههای کاهش بار تمرین بدون مصرف عصاره دانه گیاه سیاهدانه مشاهده نشد.
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 P≤1/15به منظور رد فرض صفر در نظر گرفته شد.
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هفته سوم تیپر

هفته دوم تیپر

دوره اینتروال

*#

†

8

7
(نانو گرم بر میلی لیتر)

4
3
2
1
0
کنترل سیاهدانه

تیپر شدت

تیپر تواتر

تیپر تکرار

سیاهدانه

سیاهدانه

سیاهدانه

کنترل اینتروال

پایه

اینتروال

نمودار.2میانگین و خطاي استاندارد سطوح  AQP5بافت ریه گروههاي سیاهدانه
*نشانه معنيداري با گروه پایه# ،نشانه معنيداري با گروه اینتروال† ،نشانه معنيداري با گروه کنترل

هفته سوم تیپر

هفته دوم تیپر

دوره اینتروال

(نانو گرم بر میلی لیتر)

کنترل بی

تیپر شدت بی

تیپر تواتر بی

سیادانه

سیاهدانه

سیاهدانه

تیپر تکرار بی کنترل اینتروال

اینتروال

میانگین سطوح AQP5

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
پایه

سیاهدانه

نمودار.9میانگین و خطاي استاندارد سطوح  AQP5بافت ریه گروههاي بدونسیاهدانه
*نشانه معنيداري با گروه پایه# ،نشانه معنيداري با گروه اینتروال

همچنین مطابق نتایج پژوهش میان سطوح  AQP5بافت ریه گروههای کاهش بار تمرین همراه با عصاره دانه
گیاه سیاهدانه و بدون مصرف عصاره دانه گیاه سیاهدانه تفاوت معنیداری ( )P≥1/55نیست؛ بنابراین ،اثر متقابل
گروهها و هفتهها تایید نمیشود؛ از سوی دیگر ،با توجه به معنیداری تعامل میان گروهها ( )P≤1/111و
همچنین تعامل میان هفتهها ( ،)P≤1/122اثر اصلی گروهها و هفتهها بر متغیر وابسته تایید شد؛ به عبارت دیگر،
تفاوت اثر هفتهها و نوع کاهش بار تمرین در گروهها بر متغیر وابسته یکسان است .نتایج آزمون تعقیبی LSD
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نشان میدهد تفاوت معنیداری ( )P≤1/119میان سطوح  AQP5گروه کاهش بار تمرین شدت سه هفتهای
همراه با عصاره دانه گیاه سیاهدانه در مقایسه با دیگر گروهها مشاهده شد.
هفته دوم تیپر

هفته سوم تیپر

#

7

(نانو گرم بر میلی لیتر)

#

5
4
3
2
1

میانگین سطوح AQP5

6

0
تیپر شدت
سیاهدانه

تیپر تواتر سیاهدانه

تیپر تکرار

تیپر شدت بی

تیپر تواتر بی

تیپر تکرار بی

سیاهدانه

سیاهدانه

سیاهدانه

سیاهدانه

نمودار.4مقایسه میانگین سطوح  AQP5بافت ریه گروههاي کاهش بار تمرین با و بدون سیاهدانه
#نشانه معنيداري گروههاي کاهش بار تمرین توام با سیاهدانه و بدون مصرف سیاهدانه

بحث

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره کاهش بار پلکانی و سیاهدانه بر سطوح آکواپورین 5-بافت ریه
موشهای در حال بالیدگی بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطوح آکوپورین 5بافت ریه آزمودنیها پس
از شش هفته تمرینات اینتروال و به دنبال آن یک دوره کاهش بار پلکانی افزایش یافته است .این افزایش سطح
پروتئین  AQP5ممکن است با مکانیسمهای خود تنظیمی مختلفی ایجاد شود .در شرایط عادی ،حرکت آب با
جریان اسمزی در سراسر غشاء سلولی عبور داده میشود ،این مکانیزم اصلی انتقال مایعات است .حرکت آب
در راههای هوایی انسان و دیگر پستانداران یک جزء اصلی و ضروری فرآیندهای فیزیولوژیکی است که شامل
مرطوب کردن هوای داخل ،ترمیم و نگهداری مایع سطح راههای هوایی مورد نیاز گازها و عمل تبادل مواد در
راههوایی است ( .)22در ریهها AQP5 ،مسیر اصلی محور اسمزی انتقال مایعات است ( .)20پژوهشهای
گذشته گزارش کردهاند که پروتئین  AQP5نقش اساسی در حرکت آب ،در سیستم تنفسی دارد .بیان AQP5
در ریه موجب حفظ سطح راههای هوایی( ،)25افزایش نفوذپذیری آب در پاسخ به شیب اسمزی و جذب مایع
آلو ولی در زمان تولد میشود .مطالعات بر روی حیوانات آزمایشگاهی نشان داده است که بیان  AQP5میتواند
در آسیبهای پاتولوژ یکی ریه ،مانند عفونت ریه ،التهاب ،آسیب حاد و مزمن و همچنین فیبروز ریوی تغییر
ایجاد کند ( .) 15در بافت ریه ،شیب اسمزی با از دست دادن آب از مخاط برونشی موجب حرکت آب در
خارج سلول میشود و با افزایش تنظیم حجم آب ،موجب افزایش غلظت یونهای داخل سلولی مانند کلسیم
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میشود .این فرآیند ممکن است منجر به آزادسازی واسطههای پیش ساختهای مانند هیستامین از گرانولهای
داخل سلولی شود ( .)25لبیب سالم ( )2115در مقاله مروری خود بیان میکند که آزاد شدن هیستاین در
بافتهای بدن واکنشهای آلرژیکی مربوط به شرایطی مانند آسم به وجود میآورد ( .)28این یافتهها استنادی
بر تعامل سیاهدانه و  AQP5در پژوهش حاضر است؛ زیرا ،مواد تشکیل دهنده فعال سیاهدانه تاثیر چشمگیری
روغن فرار سیاهدانه که نیجلون 1نامیده میشود ،وقتی که از راه دهان به بیماران آسمی داده میشود عالیمی از
سرکوب بیماری در آنها مشاهده میشود ( .)28گزارش شده است که عصارۀ خام سیاهدانه برای درمان تنگی
نفس استفاده میشود .در واقع سیاهدانه با واسطه بستن کانال های کلسیمی انقباض را مهار کرده و شل شدن
ماهیچههای صاف نای را موجب میشود .عصارۀ خام سیاهدانه مشابه دراپامیل ،یعنی بلوککنندۀ استاندارد کانال
 Caعمل میکند .در نتیجه اثرات آنتی هیستامینی و ضد آسمی دانه گیاه سیاهدانه ( )28گشادکنندگی مجاری
هوایی و برطرفکنندگی اسپاسم (انقباض شدید) در درمان آسم ( ،)20،26رینیت آلرژیک و اگزمای آتوپیک
( )29عمل میکند ()20،26؛ از سوی دیگر ،که دونگ و همکاران در سال ( )2112نشان دادند که قرار گرفتن
در معرض عوامل ضد آسمی موجب افزایش سطوح آکواپورین 5-بافت ریه میشود و به این نتیجه رسیدند که
درمان آسم از طریق تنظیم کردن آکواپورینها باالخص  AQP5واسطهگری میشود ( .)10این یافتهها همسو با
نتایج پژوهش حاضر است .نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف عصاره دانه گیاه سیاهدانه مکمل آنتی
هیستامینی و ضد آسمی است که در گروه های کاهش بار تمرین قبل از مسابقه و کنترل همراه با عصاره دانه
گیاه سیاهدانه موجب افزایش معنیداری در سطوح  AQP5در مقایسه با گروه کاهش بار تمرین و کنترل بدون
مصرف عصاره دانه گیاه سیاهدانه شده است ،بنابراین ،خواص آنتی هیستامینی و ضد آسمی سیاهدانه و تاثیر آن
بر مکانیسمهای احتمالی  AQP5بر واسطهگریهای این پروتئین در درمان آسم تایید میشود؛ از سوی دیگر،
فعالیت های ورزشی با افزایش تهویه موجب افزایش آب و از دست دادن گرما از راه تنفس میشود (.)01
افزایش آب ،اسمواللیته مایع خارج سلولی را در غشاء مخاطی برونشیولها افزایش میدهد .این افزایش ممکن
است موجب آزادسازی واسطههای التهابی و عفونی در بافت ریه شود ( .)25توشیوکی و همکاران ()2119
نشان دادند که حضور  AQP5در تمام سطوح اپیتلیال سیستم تنفسی ،از راه انتقال آب میان فضای لومن و
سلولهای اپیتلیال موجب حفظ و نگهداری محیط مجرای تنفسی میشود ()25؛ بنابراین ،با توجه به یکپارچگی
اتصال اپیتلیال-اندوتلیال ریوی ،اهمیت حیاتی حفظ تعادل مایعات و پروتئین  AQP5در بافت ریه ( )15در
میان ورزشکاران نمایان میشود .در پژوهش حاضر سطوح  AQP5بافت ریه گروههای تمرینی پس یک دوره
 8هفتهای تمرینات استقامتی ،در مقایسه با گروه پایه و کنترل افزایش معناداری را نشان داد .پژوهشها نشان
داده است که در ورزشکاران به ویژه در ورزشکاران استقامتی ،تکرار روزانه فعالیت بدنی در دوره زمانی طوالنی،
موجب آسیبهای اپیتلیالی و افزایش التهاب در مخاط تنفسی آنها میشود .گزارش شده است که تمرینات
1. Nigellon
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ورزشی با بار تمرینی سنگین از راه افزایش تهویه موجب افزایش ساییدگی راههای هوایی و پارگی اپیتلیوم
تنفسی میشوند و در نتیجه التهاب راههای هوایی و آسیب اپیتلیالی را موجب میشوند ()01؛ بنابراین ،ممکن
است تمرینات ورزشی در دوره کاهش بار تمرینی ،با رشد نرخ افزایش سطوح  AQP5بافت ریه گروههای
کاهش بار تمرین قبل از مسابقه در مقایسه با گروه پایه و اینتروال موجب کاهش آسیبهای احتمالی ناشی از
سازگاریهای فیزیولوژیکی ناشی از تمرین برنامهریزی میشود ( .)01در این پژوهش سطوح  AQP5در
گروه های کاهش بار تمرین تکرار ،تواتر و شدت بدون مصرف عصاره دانه گیاه سیاهدانه در مقایسه با گروه
اینتروال به ترتیب  01/56 ،50/10و  09/9درصد افزایش یافت؛ در حالی که کاهش بار تمرینهای شدت با
کاهش  %58/55و  %56/90در شدت و حجم تمرین در دوره کاهش بار تمرین نسبت به دوره اینتروال ،رشد
نرخ افزایش سطوح  AQP5نسبت به گروههای کاهش بار تمرینهای تواتر ( %25و  )%01/00و تکرار (%08/2
و  )%01داشت؛ بنابراین ،با توجه به اینکه شدت تمرینات اینتروال فزاینده در پایان هفته پنجم و ششم %111
بود ،کاهش  58/55درصدی شدت تمرین در کاهش بار تمرین موجب رشد نرخ افزایش سطوح  AQP5در
این گروه شد؛ بنابراین ،این نکته حا ز اهمیت است که کاهش بار تمرین شدت تمرین پس از یک دوره تمرینات
اینتروال فزاینده در موشهای در حال بالیدگی ،ممکن است با افزایش سطوح  AQP5بافت ریه اثرات مفیدی
بر عملکرد استقامتی و همچنین حفظ و افزایش سازگاریهای فیزیولوژیکی بافت ریه آزمودنیها داشته باشد؛
از سوی دیگر ،مطالعات بالینی نشان میدهد بیان آکواپورین ،5-همانند بیشتر پروتئینها ،رشد و تکامل ریه را
تنظیم میکند .در واقع بیان  AQP5در زمان تولد بسیار اندک است و به تدریج تا زمان بلوا افزایش مییابد
( .)19داسیلوا و همکاران ( )2118گزارش کردند که سطوح  AQP5در بافت ریه موشهای نوزاد از هفته
چهارم پس از تولد ،افزایش مییابد؛ در حالی که سطوح پروتئینی  AQP5در هفته سوم و چهارم پس از تولد
در حد طبیعی است اما ،از هفته پنجم به بعد به طور چشمگیری افزایش مییابد ()02؛ بنابراین ،در پژوهش
حاضر ،ممکن است سطوح پایین  AQP5در گروه پایه ،و افزایش سطوح آن در گروههای کاهش بار تمرین
در مقایسه با گروههای اینتروال و پایه ،به تغییرات سن زیستی و روند بالیدگی آزمودنیها مربوط باشد؛ از سوی
دیگر ،یک دوره سه هفته ای کاهش بار تمرین موجب افزایش چشمگیری در سطوح آکوپورین 5آزمودنیها در
گروههای کاهش بار تمرین تکرار ،تواتر و شدت شد .پارک و همکاران ( )2116نشان دادند که افزایش سطوح
 AQP5موجب کاهش مقاومت راههای هوایی و بیماریهایی مانند آسم ناشی از ورزش میشود ()00؛
همچنین ،استادلمن و همکاران ( ) 2111گزارش کردند که شیوع آسم حاصل از ورزش با افزایش سن افزایش
مییابد و اخیرا شیوع بیشتری در میان ورزشکاران نوجوان پیدا کرده است ()05؛ بنابراین ،در پژوهش حاضر
با توجه به اینکه آزمودنیها در دوران بلوا قرار داشتند ،این نکته به ذهن متبادر میشود که افزایش سطوح
آکوپورین 5آزمودنیها ممکن است متاثر از فعالیت عوامل کنترلی در طی نمو دستگاه تنفسی باشد.
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ورزش شده باشد؛ در حالی که غالباً دوره کاهش بار تمرین قبل از مسابقه در جهت حفظ و افزایش

... بافت ریه در یک دوره کاهش بار1-بررسي سطوح آکواپورین
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