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تأثیر تمرين و ال-کارنیتین بر عوامل التهابی در بافت قلب
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چکیده
زمینه و هدف :هدف از این پژوهش تأثیر یك دوره تمرین استقامتی و مصرف ال-کارنیتین بر بیان ژن  TNF-αو  IL-1βدر بافت قلب رتهای نر ویستار بعد از
مصرف استرویید آنابولیك (بولدنون) بود.
مواد و روشها :در این تحقیق تجربی ،تعداد  30سر موش نر ویستار با سن  12هفته و میانگین وزن  195±7/94گرم بهطور تصادفی در  5گروه شامل کنترل،
بدون درمان ،بولدنون ( 5میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن) ،ال-کارنیتین و ال-کارنیتین-تمرین هوازی با شش سر موش در هر گروه تقسیم شدند .برنامه
تمرین استقامتی با شدت متوسط ( 55-50درصد اکسیژن مصرفی بیشینه) به مدت شش هفته و پنج جلسه در هفته اجرا شد .تزریق دارو یكبار در هفته ،در
یك روز مقرر و در عضالت همسترینگ بهصورت عمیق انجام شد .پس از بیهوشی ،کالبدشکافی انجام و بافت قلب برداشته شد .میزان بیان  TNF-aو  IL-1βبه
روش  Real Time PCRاندازهگیری شد .دادهها به روش  tهمبسته ،تحلیل واریانس یكطرفه و آزمون تعقیبی شفه در سطح معنیداری  P<0.05تجزیهوتحلیل
شدند.
نتايج :نتایج نشان داد بین میانگین بیان ژن TNF-αو  IL-1βبافت قلب موشهای نر ویستار در گروههای مختلف تفاوت وجود دارد ( .)P=0/001تغییرات بیان
ژن  TNF-αو  IL-1βبافت قلب در گروههای ال-کارنیتین و تمرین-ال-کارنیتین نسبت به گروه بدون درمان و بولدنون بهطور معنیداری کمتر بود (.)P=0/001
نتیجهگیری :به نظر میرسد مکمل ال-کارنیتین همراه با تمرینات هوازی منظم سبب کاهش آسیب قلبی ناشی از استروئیدهای آنابولیك آندروژنی
کلمات کلیدی :تمرین هوازی ،بولدنون ،ال کارنیتین TNF-a ،و

میشود.

IL-1β
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نارسایی قلب و مرگ ناگهانی قلبی مرتبط است ( .)1تغییرات
ساختاری قلب پس از تجویز استروئیدهای آنابولیك در انسان نیز
مشاهدهشده است ( .)2بولدنون ( )Boldenoneیکی از
استروئیدهای آنابولیك است که موجب افزایش اندازه عضالت از
طریق تحریك تولید پروتئین و کاهش تخریب پروتئین میشود
( .)3نشان دادهشده است که بولدونون موجب آسیب به بافت
عضله قلبی و سلولهای عضله قلبی ،نکروز و پرخونی در بافت
قلب میشود (.)4
واسطههای دقیق هیپرتروفی قلب ،متنوع هستند و از
محرکهای مکانیکی تا عوامل هومورال آزادشده توسط قلب و
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تأثیر يك دوره تمرين استقامتي و مصرف ال-کارنیتین بر بیان ژن  TNF-αو  IL-1βدر بافت قلب

پوران اديانی و همکاران

اکسایش سوختوساز قلب را افزایش میدهد .همچنین
مکملگیری برونزاد با ال-کارنیتین ،ذخایر تخلیهشده کارنیتین
قلبی را بازسازی میکند و سوختوساز قلبی و بطن چپ ()LV
را بهبود میبخشد ( .)11ازاینجهت ،ورزشکاران برای افزایش
انتقال اسید چرب آزاد به درون میتوکندری از ال-کارنیتین
بهعنوان یك ماده نیروزا در فعالیتهای استقامتی بهره میگیرند
( .)12عالوه بر این نشان دادهشده است که مکملگیری ال-
کارنیتین التهاب را مهار میکند ( .)13در تحقیقات قبلی کاهش
بیان و فعالیت  TNF-aو عدمتغییر  TNF-aبه دنبال مکملگیری
با ال-کارنیتین نشان دادهشده است ( .)15 ،14همچنین شواهد
حاکی از کاهش پروتئین و بیان  IL-1βمتعاقب مکملگیری با
ال-کارنیتین است ( .)15 ،14تمرین استقامتی باعث تغییرات
معنیداری در مورفولوژی بافت قلب ازجمله هیپرتروفی
فیزیولوژیکی بطن چپ انسان میشود ،که مرتبط با افزایش قطر
حفرههای قلبی است ( .)17 ،16سطوح  TNF-αو  IL-1βمتعاقب
تمرین با افزایش ( ،)18کاهش ( )19و عدمتغییر ( )20همراه
بوده است.
استروئیدهای آنابولیك آندروژنیك به میزان فزایندهای در میان
ورزشکاران رقابتی ،در ورزشهای تفریحی و بدنسازی مورد
سوءاستفاده قرار میگیرند .دوزهای بینهایت باال اغلب طی دوره-
های طوالنی ،بهویژه در میان بدنسازان مصرف میشود که منجر
به اثرات جانبی شدید یا مضر و مزمن میشود که اغلب بهوسیله
مصرف چند داروی اضافی دیگر ،پیچیدهتر میشود ( .)21در میان
برجستهترین اثرات جانبی آنها میتوان به اختالالت قلبی اشاره
نمود ( .)22با توجه به دانش ما ،مطالعات کمی در مورد اثرات
بولدنون بر بافت قلب و مکانیسمهای دفاعی در برابر التهاب بافت
قلب ناشی از بولدنون وجود دارد .با توجه به تحقیقات فوقالذکر
مشاهده میشود اثر تمرین بر وضعیت التهابی بافت قلب مشخص
نیست .از طرفی ،با توجه به اثرات منفی و کنترل نشده
استروئیدهای آندروژنی آنابولیك برای بدن و بهویژه تأثیر آنها بر
قلب میتوان با بررسی مکملهای مؤثر از قبیل ال-کارنیتین بر
سطوح قلب یاری رساند .از طرفی با توجه به بررسیهای صورت
گرفته و مطالعات قبلی تاکنون تحقیقی در مورد تأثیر توأمان
مکملگیری ال-کارنیتین به همراه تمرینات ورزشی بر بافت قلب
صورت نگرفته است که از این منظر تحقیق حاضر از اهمیت
باالیی برخوردار است؛ بنابراین تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی
تأثیر یك دوره تمرین استقامتی و مصرف ال-کارنیتین بر بیان
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اندامهای محیطی متفاوت هستند .به نظر میرسد که هیپرتروفی
قلبی ناشی از ورزش به دلیل افزایش پیش بار (پر شدن
دیاستولی) در قلب است ،درحالیکه مکانیسم دقیق برای
هیپرتروفی قلبی ناشی از استروئید آنابولیك در حال حاضر
ناشناخته است .مطالعات نشان دادهاند که برخی از سایتوکاینها
ازجمله فاکتور نکروز تومور آلفا ( )TNF-αو اینترلوکین 1-بتا
( )IL-1βممکن است در بازسازی قلب نقش داشته باشند
مشاهدهشده است که استروئیدهای آنابولیك بهشدت باعث تولید
TNF-αمیشوند ( .)5فاکتور  IL-1βیك سایتوکاین قلبی است
که توسط آنژیوتانسین 2-تحریك میشود و تشکیل بافت
فیبروزی را تسهیل میکند IL-1β .بهصورت سه ایزوفروم در
انسان وجود دارد ولی  IL-1βبه دلیل وجود در سلولهای اپتلیال
و عضالت صاف عروقی ،میوفیبروبالستها و ماکروفاژها ،بهعنوان
ایزوفرم اصلی دستگاه قلبی-عروقی شناختهشده است .بهعالوه
 IL-1βبا تنظیم مثبت بیان کالژن از طریق تحریك ماتریکس
خارج سلولی منجر به فیبروز میوکاردی و یا عروقی میشود (.)6
همچنین شواهد قانعکننده وجود دارد که نشان میدهد بیان
TNF-aمیتواند توسط سایتوکاینهای التهابی تنظیم شود.
بنابراین  TNF-aمیتواند بر پیشرفت التهاب از طریق اثر عملکرد
واسطههای همچون سایتوکاینها و کموکاینها تأثیر بگذارد و
میتواند نقش مهمی را در بازسازی میوکارد ایفا کند ( .)7در
تحقیقات قبلی کاهش بیان و فعالیت  TNF-aو افزایش بیان و
سطوح  IL-1βبه دنبال تجویز استروئیدهای آندروژنی آنابولیك
مشاهدهشده است ( .)9 ،8ورزشکاران اغلب در برابر وسوسه
مصرف انواع مکملها جهت پیشرفت و بهبود عملکرد ورزشی
ضعیف هستند و از روشهای تغذیهای متفاوت مانند مصرف
مکملهای دارویی استفاده میکنند اگرچه کارنیتین در بدن
سنتز و از مسیر رژیم غذایی نیز وارد بدن میشود ،لیکن در
برخی شرایط مکمل سازی کارنیتین در ورزشکاران رقابتی و
فعالیتهای شدید استقامتی که امکان کمبود احتمالی کارنیتین
وجود دارد سودمند است .ال-کارنیتین (3-hydroxy-4-N-
 )trimethylaminobutyrateشکل فعال زیستی کارنیتین ،یك
اسیدآمینه اندوژن شاخهدار غیرضروری است که بهطور طبیعی
در عضله اسکلتی و بافتهای قلب ،کبد ،کلیه و پالسما وجود
دارد ( .)10ال-کارنیتین ،نقش مهمی در تولید انرژی در میوکارد
دارد و نشان دادهشده است که اسیدهای چرب آزاد را به داخل
میتوکندری منتقل میکند ،درنتیجه سوبسترای ترجیحی برای
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ژن  TNF-αو  IL-1βدر بافت قلب رتهای نر ویستار بعد از
مصرف استرویید آنابولیك (بولدنون) بپردازد.

مواد و روشها

1905

 ،Levocarvitساخت کشور ایتالیا) را بهصورت گاواژ دریافت
کردند (.)23
پروتکل تمرين هوازی
در پژوهش حاضر از شدت تمرینی متوسط ( 50-55درصد
اکسیژن مصرفی بیشینه) و درعینحال کارآمد ازلحاظ
فیزیولوژیك استفاده گردید؛ بدینصورت که گروههای ورزشی
در معرض تمرین نوارگردان با شدت متوسط برای  5روز در
هفته و به مدت  6هفته قرار گرفتند .سرعت و مدت تمرین
نوارگردان بهتدریج افزایش یافت و از  10متر در دقیقه برای 10
دقیقه در هفته اول 10 ،متر در دقیقه برای  20دقیقه در هفته
دوم 14-15 ،متر در دقیقه برای  20دقیقه در هفته -سوم-15 ،
 14متر در دقیقه برای  30دقیقه در هفته چهارم ،به 17-18
متر در دقیقه برای  30دقیقه در هفته پنجم افزایش یافت (.)24
جهت رسیدن سازگاریهای بهدستآمده به حالت یکنواخت،
تمامی متغیرهای تمرینی در هفته پایانی ثابت نگهداشته شدند.
بهمنظور تحریك موشها برای دویدن ،از محرک صوتی (ضربه
به دیواره نوارگردان) استفاده شد ،بدینصورت که در جلسات
اول ،از محرّک الکتریکی با ولتاژ کم ،همراه با محرّک صوتی
استفاده شد و پس از شرطی نمودن موشها به همراه بودن دو
محرّک ،در سایر جلسات بهمنظور رعایت نکات اخالقی کار با
حیوان آزمایشگاهی ،فقط از محرّک صوتی استفاده شد (.)24
مراحل نمونهگیری بافت و اندازهگیری تغییرات بیان ژن
عوامل التهابي در بافت قلب
در پایان مطالعه ،حیوانات به مدت  12ساعت ناشتا نگهداشته
شدند .سپس نمونهها وزن شده و برای نمونهگیری بیهوش
شدند .بیهوشی با استفاده از محفظه شیشهای دربدار
(دسیکاتور) ،محتوی پنبه آغشته به کلروفرم محصول شرکت
مرک آلمان انجام شد .پس از گذشت  40تا  50ثانیه حیوان در
بیهوشی مناسب قرار گرفت .پس از بیهوشی با ثابت کردن حیوان
روی تخته جراحی جوندگان ،کالبدشکافی انجامشده و بالفاصله
بافت قلب برداشته شد .نمونهگیری بافت قلب از  5گروه پس از
مداخله متغیرهای مستقل انجام و آنها مورد مقایسه قرار گرفت.
در این تحقیق اصول اخالقی در مورد نحوه کار با حیوانات
آزمایشگاهی ازجمله در دسترس بودن آب و غذا ،شرایط نگهداری
مناسب و عدم اجبار در تمرینات مدنظر قرار گرفت .همه
آزمایشها بر اساس خطمشیهای قرارداد هلسینکی اجرا شد و
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جامعه آماری این تحقیق تجربی ،موشهای صحرایی نر نژاد
ویستار پژوهشکده علمی کاربردی دامغان بودند که از میان آنها
تعداد  30سر موش صحرایی نر ویستار با سن  12-8هفته و وزن
اولیه  195 ± 7/94گرم بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
نمونه آماری این تحقیق ،به روش نمونهگیری انتخابی هدفدار با
توجه به شرایط وزنی و سنی انجام شد .گروهها بر این اساس به
 5گروه بهصورت تصادفی تقسیمبندی شدند .ابتدا تمامی گروهها
به مدت  7هفته شروع به مصرف استروئید با دوز باال ( 5میلیگرم
به ازا هر کیلوگرم) کردند .سپس؛  -1یك گروه پس از مصرف
استروئید کشته شدند (گروه کنترل) -2 ،یك گروه بعد از مصرف
اولیه ،هیچ مادهای مصرف نکردند و فعالیتی انجام ندادند (گروه
بدون درمان) -3 ،گروهی که همچنان استروئید مصرف کردند
(گروه بولدنون) -4 ،گروهی که کارنیتین ( 100میلیگرم به ازا
هر کیلوگرم) مصرف کردند (گروه ال-کارنیتین) -5 ،گروهی که
کارنیتین مصرف کردند و تمرین استقامتی انجام دادند (گروه
کارنیتین-تمرین هوازی) .گروههای موردمطالعه در قفسههای
مخصوص جوندگان از جنس  PVCبا درپوش توری فلزی که کف
آنها با تراشههای تمیز چوب پوشانده شده بود ،تقسیم شدند.
دمای اتاق  22± 1/4درجه سانتیگراد با رطوبتی معادل  65تا
 75درصد بود .نمونهها طبق چرخه  12ساعت خوابوبیداری ،با
در دسترس بودن آب و غذا که غذای مورداستفاده آنها ،غذای
فشرده و آماده مخصوص موش ،ساخت کارخانه خوراک گرگان و
آب مصرفی ،آب تصفیهشده شهری بود که در ظرف آبخوری از
جنس  PVCدر دسترس گروه حیوانات قرار میگرفت ،نگهداری
شدند .جهت تجویز و تزریق دارو (بولدنون بانام تجاری مدتیچ
آلمان) از سرنگ انسولین مدرج استفادهشده و در زمان معین به
حیوان تزریق شد ،بهصورت یكبار در هفته ( 0/5میلیگرم به
ازای  100گرم از وزن موش) ،رأس ساعت معین (ساعت 11
صبح) و در یك روز مقرر در هفته و در عضله خلف رانی بهصورت
عمیق انجام شد گروه کنترل نیز محلول فیزیولوژیك نرمالسالین
یا محلول سدیم کلرید  0/09را دریافت کردند .گروههای مکمل
ال کارنتین و تمرین-ال کارنتین نیز طی دوره مداخله مقدار 100
میلیگرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن ال -کارنیتین (شرکت
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(Applied Biosystems, Sequence Detection Systems.
) Foster City, CAطبق پروتکل شرکت سازنده انجام گرفت.

توالی پرایمرهای مورداستفاده در تحقیق حاضر در جدول  1آورده
شده است.

نتايج
در جدول  2میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق در
گروههای مختلف نشان دادهشده است .تجزیهوتحلیل دادهها
نشان داد که بین میانگین بیان ژن TNF-αبافت قلب موشهای
نر ویستار در گروههای مختلف تحقیق ،تفاوت وجود دارد
( .)P=0/001نتایج آزمون شفه نشان داد تغییرات بیان ژنTNF-

جدول  -1توالی پرایمرهای مورداستفاده
طول amplicon

توالي

پرايمرها

نام ژن

104 bp

'5'-GGCTTGGCCTCCATTGAGATCC-3
'5'-ATACAGATTGTAAGTGTCACTGT-3

Forward
Reverse

TNF-a

123 bp

5′‐CCTGCTCCTGGCTGCTGCCGG‐3′
5′‐CTCTGGGGACTCATCGGAGCC‐3′

Forward
Reverse

IL-1β

94 bp

5′‐AAGTTCAACGGCACAGTCAAGG‐3′
5′‐CATACTCAGCACCAGCATCACC‐3′

Forward
Reverse

GAPDH

جدول  -2میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق در گروههای مختلف
مکمل

ال-

تمرين -ال-

گروه

بولدنون

کارنیتین

کارنیتین

هفته اول

244/0 ± 19/5

244/0 ± 4/0

228/6 ± 32/0

232/1 ± 26/8

228/3 ± 25/8

هفته ششم

317/2 ± 31/5

293/8 ± 25/3

308/2 ± 26/2

341/6 ± 37/0

325/3 ± 28/9

بیان ژن )CT∆∆(TNF-α

1/39±0/038

6/23±0/225

7/17±0/508

2/84±0/065

1/58±0/065

بیان ژن )CT∆∆( IL-1β

1/01±0/005

5/89±0/202

6/80±0/298

2/146±0/103

1/531±0/523

کنترل

متغیر
وزن
موشها

بدون درمان

تجزيهوتحلیل آماری
جهت بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته وزن از
تست  -tهمبسته برای تغییرات درونگروهی و تحلیل واریانس

 αبافت قلب در گروه بولدنون نسبت به گروههای کنترل و بدون
درمان افزایش معنیداری دارد ( .)P=0/001تغییرات بیان
ژن  TNF-αبافت قلب در گروههای ال-کارنیتین و تمرین -ال-
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توسط کمیته اخالق دانشگاه فردوسی شماره  3/19753بررسی
و تأیید گردید.
اندازهگیری بیان ژنهای فاکتورهای موردنظر از بافت قلب
بهوسیله تکنیك  Real time – PCRسنجش و پس از کمی سازی
مقادیر بیان ژن با استفاده از فرمول  2-∆∆ctتجزیهوتحلیل شد.
واکنش  PCRبا استفاده از PCR master mix (Applied
) Biosystemsو  SYBR Greenدر دستگاه ABI Step One

یكطرفه برای تغییرات بین گروهی و آزمون تعقیبی شفه برای
بررسی تفاوت بین گروهها استفاده شد .تمام عملیات آماری
پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  23و سطح معنی-
داری  P<0.05در نظر گرفتهشده است.
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 .)P=0/001(12028تغییرات بیان ژن  IL-1βبافت قلب در گروه
تمرین -ال-کارنیتین نسبت به گروه بدون درمان بهطور
معنیداری کمتر بود ( .)P=0/001همچنین تغییرات بیان ژنIL-
 1βبافت قلب در گروههای ال-کارنیتین و تمرین -ال-کارنیتین
نسبت به گروه بولدنون بهطور معنیداری کمتر بود (.)P=0/001
عالوه بر این ،تغییرات بیان ژن  IL-1βبافت قلب در گروه تمرین-
ال-کارنیتین نسبت به گروه ال-کارنیتین بهطور معنیداری کمتر
بود (( )P=0/026نمودار .)2

9

7

7.17

6

6.23

5

¥

4

¥

3
2.84

2

1.58

1.39

1

)(∆∆CTبافت قلب TNF-αبیان

8

0

نمودار  -1تغییرات بیان ژن TNF-αبافت قلب موشهای نر ویستار در گروههای مختلف پس از دوره مداخله
 ¥تفاوت معنیدار نسبت به گروه بولدنون
8

6.8

6
5.89

5
4

¥
¥

3
2

2.14
1.53

) (∆∆CTبافت قلب IL-1βبیان

7

1
1.01
0

نمودار  -2تغییرات بیان ژن  IL-1βبافت قلب موشهای نر ویستار در گروههای مختلف پس از دوره مداخله
 ¥تفاوت معنیدار نسبت به گروه بولدنون

1907
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کارنیتین نسبت به گروه بولدنون بهطور معنیداری کاهش یافت
( .)P=0/001همچنین تغییرات بیان ژن  TNF-αبافت قلب در
گروه تمرین -ال-کارنیتین نسبت به گروه ال-کارنیتین بهطور
معنیداری کمتر بود (( )P=0/001نمودار .)1
تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که بین میانگین بیان ژنIL-
 1βبافت قلب موشهای نر ویستار در گروههای مختلف تحقیق،
تفاوت وجود دارد ( .)P=0/001نتایج آزمون شفه نشان داد
تغییرات بیان ژن  IL-1βبافت قلب در گروه بولدنون نسبت به
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بحث
ژن TNF-α
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نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تغییرات بیان
بافت قلب در گروه بولدنون افزایش معنیداری دارد .همچنین،
بیان ژن  TNF-αبافت قلب در گروه تمرین-ال-کارنیتین بهطور
معنیداری کمتر بود .نتایج تحقیق حاضر مبنی برافزایش بیان
ژن  TNF-αبافت قلب به دنبال مصرف بولدنون با یافتههای قبلی
همخوان است ( .)26 ،25مطالعات نشان دادهاند که سوءاستفاده
از استروئید تغییر در ساختار قلب ،اندازه و ضخامت بطن و
همچنین التهاب بافت قلب را به همراه دارد ( .)28 ،27نتایج
مارکوتی و همکاران ( )2012نشان میدهد که استروئیدهای
آنابولیك آندروژنی ممکن است بازسازی بافت قلب را تخریب
کرده و به اختالل قلبی منجر شود همچنین تمرین افزایش
التهاب ناشی از استروئیدهای آنابولیك آندروژنی را تضعیف می-
کند ( .)29مکانیسمهای عمل فیزیولوژیك و دارویی
استروئیدهای آندروژنی آنابولیك بر بافت قلب بهطور واضحی
مشخص نشدهاند .استروئیدهای آندروژنی آنابولیك به گیرندههای
آندروژنی در قلب و شریانهای اصلی متصل میشوند و سطوح
فیزیولوژیك ممکن است تأثیر مثبتی روی عروق کرونر از طریق
رهایش نیتریك اکساید اندوتلیال و مهار تون عضالنی عروق صاف
داشته باشند ( .)30مطالعات حیوانی نشان دادهاند سوءاستفاده از
استروئیدهای آنابولیك با دوز باال ممکن است این پاسخ
گشادکننده عروق را معکوس کند و منجر به پیشبرد اثرات رشد
آن بر بافت قلب ،بهعنوان کاردیومیوپاتی هیپرتروفیك شده و به
دنبال آن مرگ برنامهریزیشده سلول را موجب گردد ( .)31این
اثرات بهاحتمالزیاد توسط آبشارهای پیامبر گیرنده ثانویه غشاء
که جریان  Ca2+داخل سلولی و فراخوان  Ca2+از شبکه
سارکوپالسمی را افزایش میدهند ،تعدیل میشوند (.)32
افزایش  Ca2+نفوذپذیری میتوکندری را تحت تأثیر قرار میدهد
و منجر به رهایش عوامل اپوپوتوژنیك مانند سیوکروم  ،Cعامل
القاکننده آپوپتوز و کاسپاز  9میشود ( .)33این یافتهها ممکن
است مشاهدات بالینی را توضیح دهند که استروئیدهای آنابولیك
بدون ترومبوز کرونر میتوانند به مرگ یا تصلب شریان قلبی
منجر شوند و التهاب بافت قلب را افزایش دهند .در تحقیق حاضر
تغییرات بیان ژن  TNF-αبافت قلب در گروههای ال-کارنیتین و
تمرین -ال-کارنیتین بهطور معنیداری کمتر بود .مطالعات قبلی
اثرات حفاظت قلبی ناشی از مکملگیری ال-کارنیتین را نشان
دادهانـد ( .)37-34سـادا و همکـاران ( )2015نشـان دادنـد کـه

مکملگیری ال کارنیتین بهطور معنیداری عملکرد بطن چپ
قلب را افزایش میدهد ( .)34کوت و همکاران نیز در مطالعه بر
روی در بیماران قلبی ارتباط معنیداری سطوح ال-کارنیتین
پالسما و خطرات ناشی از بیماری عروق کرونر ،بیماری عروق
محیطی و عوامل خطر قلبی وجود دارد ( .)36عالوه بر این ،نشان
دادهشده که سطح پالسمایی ناشتای ال-کارنیتین یك پیشبینی
کننده مستقل از عوارض جانبی قلبی بعد از اصالح عوامل خطر
قلبی رایج است ( .)35درمجموع ،برای شناسایی مکانیسم اثرات
مفید ال-کارنیتین بر سطوح  TNF-αمطالعات بیشتری موردنیاز
است .از طرفی ،در برخی از مطالعات انجامشده در این زمینه
نتایج متفاوتی بهدستآمده و گزارشهای ارائهشده با عدمتغییر یا
افزایش سطوح  TNF-αهمراه بوده است ( .)20 ،18تناقض
موجود در تحقیقات گزارششده را میتوان به نوع تمرین ،شدت،
مدت و طول دوره تمرین نسبت داد .به نظر میرسد وجود
تناقض بین یافتههای مطالعات مختلف پیرامون بررسیها با
مکمل سازی ال-کارنیتین طی فعالیتهای ورزشی نیز به دلیل
تفاوت در میزان یا طول دوره مصرف ال -کارنیتین است که
نیازمند انجام مطالعات بیشتری با رعایت تمام جوانب است.
همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بیان ژن IL-1β
بافت قلب در گروه بولدنون بهطور معنیداری افزایش یافت.
همچنین بیان ژن  IL-1βبافت قلب در گروه تمرین -ال-
کارنیتین بهطور معنیداری کمتر بود .فینچی و همکاران ()2011
به بررسی اثر استروئید آنابولیك و ورزش بر بیان واسطههای
التهابی بافت قلب ( IL-1βو  )TNF-αدر موشها پرداختندIL- .
 1βو  TNF-αدر گروههای تحت درمان با استروئید آنابولیك
افزایش یافت .بیان شد که اثرات ترکیبی تمرین ،سوءاستفاده از
استروئید آنابولیك و تحریك سیستم عصبی سمپاتیك ممکن
است به قلب آسیب برساند ( .)25اثرات مفید مصرف کوتاهمدت
مکمل ال-کارنیتین در کاهش واسطههای التهابی سرم توسط
مهدوی و همکاران ( )2016نشان دادهشده است ( .)38عملکرد
اصلی ال-کارنیتین تسهیل اکسیداسیون چربی توسط حمل
اسیدهای چرب زنجیره طوالنی به میتوکندریها یعنی جایی
است که در آنها بتا اکسیداسیون انجام میشود .ازاینرو ،اکثر
لیپیدهای رژیمی با استفاده از کارنیتین در بدن میتواند بهعنوان
یك منبع انرژی استفاده شود ( .)39یکی از مکانیسمهای
سودمند ال-کارنیتین بر روی آسیب قلبی توانایی تثبیت سیال
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استروئیدهای آنابولیك است.

نتیجهگیری
بهطور خالصه ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد تغییرات بیان
ژن  TNF-αو  IL-1βبافت قلب در گروههای ال-کارنیتین و
تمرین -ال-کارنیتین بهطور معنیداری کمتر بود؛ بنابراین ،با
توجه به یافتههای تحقیق حاضر احتماالً مکمل ال-کارنیتین
همراه با تمرینات هوازی منظم سبب کاهش آسیب قلبی ناشی از
استروئیدهای آنابولیك آندروژنی میشود .بااینوجود ،با توجه
مطالعات اندک انجامشده در این رابطه ،تحقیق روی ارتباط بین
فعالیت ورزشی ،استروئیدهای آنابولیك و بیان ژن سایتوکاینهای
التهابی در بافت قلب نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

تشکر و قدرداني
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
اسالمی واحد آیتاهلل آملی با کد شماره 23921407952043
است .بدینوسیله از کلیهی افرادی که در انجام تحقیق حاضر
همکاری داشتهاند ،صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.
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بودن غشای سلولی با تنظیم مقادیر اسپینوگومیلین است .ال-
کارنیتین دارای خواص محافظتی در برابر داروهای القاکننده
آسیب به میتوکندری است .بهطوریکه ال-کارنیتین را میتوان
در دوزهای درمانی حتی با تجویز طوالنیمدت بدون عوارض
جانبی قابلتوجه استفاده کرد .عالوه بر این ،ال-کارنیتین دارای
خواص آنتیاکسیدانی با اثرات محافظتی در برابر آسیب رادیکال-
های آزاد است ()40؛ بنابراین ،کاهش فعالیت التهاب با ال-
کارنیتین ممکن است مربوط به اثرات کاهش چربی ال-کارنیتین
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تمرین ،پاسخها و سازگاریهای متفاوتی نسبت به برنامههای
تمرینی دیگر میتواند به همراه داشته باشد .محدودیتهایی نیز
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نقطهضعف پژوهشی پیشنهادی به مطالعات آینده بهمنظور
انـدازهگیـری ایـن عـوامـل در بـافـت قـلـب همـراه بـا مصـرف
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Abstract
Background & Objective: The aim of this study was to investigate the effect of endurance training
and L-carnitine consumption on TNF-a and IL-1β gene expression of heart tissue in Wistar male rats
following anabolic steroid consumption (Boldenone).
Materials & Methods: In this experimental study, 30 male Wistar rats aged 12 weeks (weight
195±7.94g) were randomly divided into five groups including control, no-treatment, boldenone
(5mg/kg), L-carnitine and aerobic training- L-carnitine. The endurance moderate intensity training
program (55-50% of maximal oxygen consumption) was performed for 6 weeks and 5 times a week.
Injection was conducted once a week, on an appointed day, and in the quadriceps and hamstring it
was conducted in depth. After anesthesia, autopsy was performed and the heart was isolated. The
TNF-α and IL-1β gene expression in the samples was measured by Real Time PCR. Data were
analyzed using t-test, One-way ANOVA and post hoc Scheffe at the significant level of P<0.05.
Results: The results showed that there was a significant difference between the mean TNF-α and IL1β gene expression of heart tissue in male Wistar rats in different groups (P=0.001). The changes in
TNF-α and IL-1β gene expression of heart tissue in L-carnitine and Training-L-carnitine groups were
significantly lower than those of the no-treatment and boldenon groups (P=0.001).
Conclusion: It seems that supplementation of L-carnitine with regular aerobic training reduces heart
tissue damage induced by anabolic androgenic steroids.
Keywords: Aerobic training, Boldenone, L-carnitine, TNF-α, IL-1β
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