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چکیده
تمرین شنا و مصرف ویتامین  Dموجب افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی و حفظ سالمت سلولهای مغزی میشود .هدف از
اجرای این پژوهش ،بررسی اثر  6هفته شنای استقامتی همراه با مصرف مکمل ویتامین Dبر سطح کلوتو بافت مغز بود.
در این مطالعۀ تجربی 52 ،موش صحرایی به پنج گروه کنترل سالم ،حالل ،ویتامین  ،Dشنا و ترکیب ویتامین  Dو
تمرین شنا ،تقسیم شدند .برنامۀ تمرینی شنا به مدت  6هفته و  2روز در هفته ،و هر روز به مدت یک ساعت بود.گروه
مکمل هم به مدت  5هفته ،مقدار  5نانوگرم ویتامین  Dدر 0/5میلیلیتر روغن کنجد ،یک روز در میان بهصورت
درونصفاقی دریافت کردند .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی و
در سطح  0/02صورت گرفت .سطح کلوتو به روش االیزا اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که بین سطح کلوتو بافت مغز
گروه کنترل با گروه مکمل تفاوت معناداری وجود نداشت ( .)P=0/91میانگین سطح کلوتو بهترتیب در گروه شنا و گروه
ویتامین  + Dشنا نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشت ( .)P=0/000; P=0/09همچنین تفاوت معناداری بین
سطح کلوتو گروه ترکیبی نسبت به گروه مکمل ( )P=0/00و گروه شنا ( )P=./19وجود نداشت و تفاوت میانگین سطح
این پروتئین در بافت مغز بین گروه مکمل و شنا نیز معنادار نبود ( .)P=0/66نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرین
شنا به تنهایی و در ترکیب با مصرف مکمل ویتامین  Dمی تواند موجب افزایش سطح کلوتو بافت مغز شود و در نتیجه
احتماالً نقش محافظتی در برابر عوامل تضعیف کنندۀ سالمت دستگاه عصبی داشته باشد و به افزایش قابل توجه ذخایر
آن و نهایتاً حفاظت نورونی منجر شود.
واژههای کلیدی
شنا ،کلوتو ،مغز ،ویتامین ..D
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مقدمه
فعالیت ورزشی چندین سیستم در بدن از جمله سیستم قلبی -عروقی ،عضالنی و سیستم عصبی را
تحت تأثیر قرار میدهد .نشان داده شده است که ورزش منظم موجب بهبود سالمت مغز ،جلوگیری از
آسیب ها و از سوی دیگر بهبود ریکاوری بعد از صدمات مغزی از طریق افزایش سطح فاکتورهای
نورو تروفیک و حفظ تعادل وضعیت اکسایشی و جلوگیری از دامنۀ وسیعی از بیماریهای قلبی ،روانی،
عصبی و ایسکمی میشود  .از مزایای دیگر ورزش میتوان به افزایش ذخیرۀ گلیکوژن ،ساخت
میتوکندری ،ظرفیت اکسایشی و زنجیرۀ انتقال الکترون اشاره کرد .بهخوبی نشان داده شده است که
تمرینات ورزشی منظم وضعیت آنتیاکسیدانی را در بسیاری از بافتها بهبود میبخشند ( )9و موجب
سازگاری و افزایش مقاومت به استرسهای اکسایشی در سلولهای مغز از طریق افزایش آنزیمهای
آنتیاکسیدانی و در نتیجه ترمیم  DNAمیشود ( .)5در این بین ورزش شنا مزایای بیشتری نسبت به
فعالیت های دیگر از جمله دویدن روی تردمیل دارد که از جمله مزایای آن میتوان به مقدار کار
انجام گرفتۀ بیشتر در طول شنا نسبت به فعالیت روی تردمیل با مدت زمان مشابه اشاره کرد (.)0
تأثیرات مفید تمرین استقامتی شنا و عدم نیاز به تحمل وزن بر سازوکارهای دفاع آنتیاکسیدانی در
بافتهای مختلف بررسی شده و این تأثیرات در موشهای شناگر ،موشهای سالم دونده روی نوار گردان
و موشهای دیابتی تمرینکرده مشاهده شده است ( .)6از سوی دیگر با تأثیری که بر مهار آپوپتوز و
کاهش استرس اکسایشی دارد ،میتواند نقش مهمی در کاهش آسیب و افزایش حفاظت مغز ایفا کند (.)2
نتایج بسیاری از مطالعات حیوانی نشان میدهد که پروتئین کلوتو ،9برای سالمت مغز مورد نیاز
است و نقشهای زیادی در حفظ عملکرد طبیعی مغز دارد ( .)6این پروتئین نقش مهمی در محافظت
دستگاه عصبی در برابر استرس اکسایشی و دمیلیناسیون از طریق سیستم ردوکس ایفا میکند و موجب
کاهش میزان التهاب و آپوپتوز و حفظ عملکرد اندوتلیال میشود و از این طریق نقش مهمی در عملکرد
ورزشی دارد .ژن کلوتو بهطور عمده در مغز ،کلیه ،غدۀ پاراتیروئید ،عضالت اسکلتی و اندامهای تناسلی
بیان میشود .همچنین موجب محافظت اندامها و به تأخیر انداختن ابتال به بیماریهای مزمن میشود
که این عمل را بهواسطۀ ایجاد پیامرسان مفید در سلولهای حیاتی بدن انجام میدهد .غلظت باالی
فسفات خارج سلولی برای سلول سمی است و اختالل دفع ادراری فسفات سبب افزایش سطح فسفات

1 . klotho
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انسولینIGF1 /

به افزایش مقاومت به استرسهای اکسایشی منجر میشود؛ از این طریق به بخشی از نقش ضدپیری
کلوتو کمک میکند ()9؛ بدینصورت که وقتی کلوتو به خون ترشح میشود ،پیامرسانهای کلوتو سطح
سلولهای ناشناخته را درگیر میکند و موجب سرکوب گیرندهها و عوامل دخیل در پیامرسان انسولین/
IGF1شامل گیرنده تیروزین فسفوریالز انسولین 0(PI3K) ،5(IRS) ،IGF1/و سرین فسفوریالسیون
 Akt/PKBمیشود .نتایج مطالعات در مدلهای حیوانی نشان میدهد که نقص بیان ژن کلوتو ،سبب
ایجاد سندروم شبهپیری در انسان مانند کوتاهی عمر ،کاهش رشد ،پوکی استخوان ،ریزش مو ،افزایش
سطوح لیپیدهای اکسیدشده در هیپوکمپ و تصلب شرائین میشود که در نتیجۀ عدم تعادل بین متسع
و منقبضکنندۀ عروق است روی میدهد ( .)8همچنین اثر محافظتی سیستم عصبی این پروتئین با
افزایش سن کاهش مییابد ()1؛ در مقابل ،با مطالعه بر روی موشهایی که این ژن در آنها  00درصد
بیشتر بیان شد ،مشخص شد که آنها مقاومت بیشتری در برابر استرسهای اکسایشی داشتند (.)90
.همچنین ترکیباتی که موجب افزایش غلظت کلوتو در مغز شود ،میتواند در درمان دمیلیناسیون و
بیماریهایی که به تخریب سلولهای سیستم عصبی منجر میشوند ،مؤثر باشد (.)1
این پروتئین نقش مهمی در تنظیم هموستاز ویتامین  Dدارد ( .)99ویتامین Dنیز از طریق نقش
ضدالتهابی و ضدآپوپتوزی که دارد ،تأثیر حفاظتی بر سلولهای عصبی ایفا میکند ،همینطور موجب
تقویت ظرفیت بازسازی بافت عصبی و میلین سازی و در نتیجه حفظ عملکرد مناسب سلولهای عصبی
در مغز میشود .از سوی دیگر ،ویتامین  Dبا تأثیر بر افزایش سطح کلوتو ،باعث تقویت نقش آن ( )95و
به تعویق انداختن کلسیفیکاسیون عروقی با القای استئوپونین میشود .در بیماران دچار نارسایی کلیوی،
ویتامین  Dو کلوتو نقش اساسی در بهبودی سالمت کلیه و عروق ایفا میکنند (.)90
با توجه به تأثیرات آنتیاکسیدانی شنا و مصرف مکمل ویتامین  Dو نقش آن در افزایش سالمت
بافتها ی گوناگون از جمله مغز و از سوی دیگر کمبود منابع تحقیقی در زمینۀ تأثیر این عوامل بر سطح
کلوتو ،هدف از مطالعۀ حاضر ،بررسی تأثیر  6هفته تمرین منظم شنا بههمراه  5هفته مصرف ویتامین ،D
بر سطح کلوتو بافت مغز موشهای صحرایی ماده بود.

1. Insulin-like growth factor 1
2. insulin receptorsubstrates
3. phosphatidylinositol 3-kinase

علوم زيستی ورزشی ،دورة  ،91شمارة  ،2تابستان 9317

291

روشها
نمونۀ آماری این پژوهش را  52سر موش  6هفتهای مادۀ نژاد لوئیز با میانگین وزنی  999/0±9/60گرم
تشکیل میدادند که از شرکت داروپخش تهران تهیه شدند و پس از انتقال به آزمایشگاه جوندگان و5
هفته سازگاری با محیط جدید ،به پنج گروه پنجتایی تقسیم شدند:
 . 9گروه کنترل :که هیچ تیماری را دریافت نکردند و برای تعیین مقادیر پایه در نظر گرفته شدند؛
 .5گروه حالل :گروهی که تنها روغن کنجد را بهصورت درونصفاقی بهعنوان حالل دریافت کردند؛ .0
گروه شنا :گروهی که در طول آزمایش فقط تمرین شنا را انجام دادند؛  .6گروه مکمل:گروهی که در
طول آزمایش تنها ویتامین  Dدریافت کردند؛  .2گروه ترکیبی :گروهی که در کنار تزریق دریافت
ویتامین  ،Dتمرین شنا انجام دادند .کلیۀ گروهها بهصورت آزاد به آب و غذا دسترسی داشتند.
گروههای تمرینی به مدت  6هفته ،یک بار در روز و پنج روز در هفته در استخر ویژهای به ابعاد
900×20×20سانتیمتر به شنا پرداختند .برنامۀ اصلی تمرین با  00دقیقه آغاز شد که این مدت با
افزایش پنج دقیقه روزانه به زمان تمرین ،در هفتۀ دوم به  60دقیقه رسید .زمان  60دقیقه تا پایان هفتۀ
سوم ثابت بود .اضافهبار تمرینی از طریق تنظیم قدرت و سرعت آب هنگام شنا انجام گرفت که در هفته
سازگاری با تمرین ،ثابت بود .در هفتههای تمرین با ثابت ماندن  60دقیقه سرعت و قدرت جریان آب
از 9لیتر به  50لیتر در دقیقه افزایش یافت (.)96
به گروههای مکمل نیز مقدار  5نانوگرم ویتامین  D3که در  0/5میلیلیتر روغن کنجد حل شده بود،
یک روز در میان به مدت  5هفته بهصورت درونصفاقی تزریق شد .بهمنظور جلوگیری از عفونت ،محل
تزریق قبل و بعد از تزریق بهوسیلۀ پنبۀ آغشته به الکل ضدعفونی شد .در ضمن تزریق ویتامین Dدر
ابتدای هفتۀ چهارم تمرین آغاز شد و تا پایان هفتۀ ششم ادامه داشت (.)96
بالفاصله پس از پایان 6هفته ،بافتبرداری آغاز شد .موشها با ترکیب کتامین زایالزین به
نسبت5به 2بیهوش شدند .سپس،کل بافت مغز برای انجام مراحل بعدی آزمایش برداشته شد و
درکپسول نیتروژن دردمای-80درجه نگهداری شد .برای سنجش غلظت  ،klothoابتدا بافت مغز با
استفاده از مایع نیتروژن پودر شده و سپس  0/9گرم ( 900میلیگرم) از پودر ساختهشده با  9میلیلیتر
بافر فسفات سالین حاوی  8گرم  201/0 ،NaClگرم  419/1 ،KClگرم  244/0 ،Na2HPO4گرم
 KH2PO4و  800میلیلیتر آب مقطر ( )=PH9/6هموژنیزه شد .سپس محلول بهدستآمده از آن به
مدت  90دقیقه و با سرعت  6تا  6هزار دور در دقیقه در دمای  5-8درجۀ سانتیگراد در دستگاه با مدل
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سانتریفیوژ شد .پس از هموژنایز و سانتریفیوژ ،میزان غلظت کلوتو گروهها بهوسیلۀکیت آزمایشگاهی
شرکت  Zellbio GmbHبه روش االیزا اندازهگیری شد .میزان حساسیت این کیت  ng/ml 0/05بود.
از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بهمنظور بررسی توزیع طبیعی دادهها ،تحلیل واریانس یکطرفه و
آزمون تعقیبی توکی برای مقایسۀ گروههای مختلف استفاده شد .کلیۀ محاسبات با استفاده از نرمافزار
آماری  SPSSنسخۀ 50و در سطح معناداری  P≤0/02انجام گرفت.
یافتهها
میانگین سطح کلوتو گروههای آزمایش در جدول  9نشان داده شده است .آزمون کولموگروف

-

اسمیرنوف نشان داد که دادهها از توزیع طبیعی برخوردارند .سطح کلوتو در گروه ترکیبی (با میانگین
 6/06نانوگرم بر میلیلیتر) در مقایسه با گروه کنترل ( 2/59نانوگرم بر میلیلیتر) ( )P=0/008و گروه
تمرین شنا (با میانگین  2/10نانوگرم بر میلیلیتر) نسبت به گروه کنترل ( )P=0/00افزایش معناداری
داشت ،اما بین سطح کلوتو بافت مغز گروه کنترل با گروه مکمل تفاوت معناداری وجود نداشت
(.)P=0/9
بین سطح کلوتو گروه ترکیبی نسبت به گروه مکمل ( )P=0/6و گروه شنا ( ) P=./0تفاوت معناداری
وجود نداشت و تفاوت سطح این پروتئین در مغز بین گروه مکمل و شنا نیز معنادار نبود ()P=0/6
(نمودار.)9
جدول  .9میانگین سطح کلوتو گروههای تحقیق ،نتايج بهصورت میانگین ±انحراف استاندارد
گروهها
میانگین سطح کلوتو
)نانوگرم بر میلیلیتر)

کنترل

حالل

مکمل

شنا

شنا-مکمل

2/59±0/65

2/96±0/09

2/66±0/50

2/10±0/96

0/06 ±0/09

جدول .2نتايج آزمون تحلیل واريانس يکراهه برای مقايسۀ میانگین سطح کلوتو در گروهها
آنوا يکطرفه

مجموع

درجات

میانگین

منبع تغییرات

مربعات

آزادی

مربعات

تغییرات بین گروهی

0/602

6

0/821

تغییرات درونگروهی

9/162

50

0/018

کل

2/081

56

*تفاوت معنادار بین گروههای تحقیق p< 0/02

f

(سطح معناداری)
P

8/915

*0/009
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جدول  .3نتايج آزمون توکی برای مقايسۀ میانگین گروهها
آماره

شنا-مکمل

شنا

مکمل

حالل

کنترل

کنترل

* 0/00

* 0/09

0/9

0/1

-

حالل

**0/009

**0/09

0/9

-

0/1

مکمل

0/0

0/6

-

0/9

0/9

شنا

0/1

-

0/6

# 0/002

#0/00

-

0/0

0/6

$0/009

$0/000

گروهها

شنا-مکمل

*و **تفاوت معنادار بین گروه کنترل و حالل با گروههای شنا-مکمل و شنا #،و  $تفاوت معنادار بین گروههای
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بحث
مهمترین یافتۀ مطالعۀ حاضر نشاندهند ۀ افزایش شایان توجه و معنادار سطح کلوتو در موشهایی بود
که تمرین شنا را بهتنهایی و همراه با مصرف مکمل ویتامین  D3به مدت 6هفته انجام دادند .در حقیقت،
یکی از اهداف این پژوهش ،بررسی اثر تقویتکنندۀ تمرینات ورزشی و مکمل ویتامین  Dبهصورت
همزمان بود .به عبارت دیگر این سؤال مطرح بود که آیا اجرای برنامۀ ورزشی شنا و مصرف مکمل
ویتامین  Dمیتواند موجب بارز شدن تغییرات سطح کلوتو مغز در این پژوهش شود یا خیر؟
تولید کلوتو تحت تأثیر چند وضعیت فیزیولوژیک و غیرفیزیولوژیک قرار میگیرد ،آنژیوتنسین 5بیان
کلیوی پروتئین کلوتو را تنظیم کاهشی میکند ،و بالک کردن  AT1Rکلوتو گردش خون را افزایش
میدهد .برعکس ،استرس اکسایشی تولید کلوتو را تنظیم کاهشی میکند ( .)92تمرین ورزشی با ایجاد
تعادل در وضعیت اکسیداسیون و احیا موجب حفظ سطح کلوتو در سلولهای عصبی میشود و در
نتیجه عملکرد مغز و مقاومت علیه استرس اکسایشی در سلولهای عصبی را افزایش میدهد (.)96
همانطورکه در نمودار مشخص است ،تغییرات سطوح کلوتو در گروه مکمل نسبت به گروه کنترل
معنادار نبود ،اما مصرف این ویتامین بههمراه انجام تمرین شنا ،موجب افزایش معنادار سطح کلوتو شده
و در نتیجه احتماالً نقش محافظتی در برابر استرس اکسایشی داشته باشد .تأثیر ورزش بهتنهایی و
همراه با مصرف ویتامین  Dمیتواند در چند مکانیزم احتمالی بیان شود .الگوی بیان ژن و پاسخهای
فیزیولوژیکی میتواند پس از تمرینات ورزشی تغییر یابد .در نتیجه تغییرات اپیژنتیک تمرینات ،میتواند
به بهبود ظرفیت کار و عملکرد فیزیکی ،در حفظ سالمتی و جلوگیری از بیماری کمک کند (.)99
یافتههای بهدستآمده از گروه شنا نشاندهندۀ افزایش سطح کلوتو بود .تاکنون تحقیقات
انجامگرفته روی سطوح کلوتو مقدار آن را در سرم و در گردش خون اندازهگیری کردند و مطالعهای که
مقادیر آن را در بافت مغز بهطور مستقیم بررسی کند ،یافت نشده است .یافتۀ مطالعۀ حاضر با نتایج
برخی نویسندگان همراستاست .برای نمونه شفر و همکاران اثر یک نوبت فعالیت بدنی را روی سطوح در
گردش خون کلوتو در مایس مطالعه کردند .نتایج نشاندهندۀ افزایش شایان توجه سطوح کلوتو گردش
خون بود ( .)98از سوی دیگر ،برخی نویسندگان به اندازهگیری مقادیر کلوتو در ورزشکاران و افراد
تمرینکرده عالقه نشان دادند .احتماالً این اندازهگیریها میتواند نشانهای از سطوح کلوتو بهدنبال
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سازگاریهای درازمدت و در نتیجه سطوح پایۀ آن باشد .سقیف 9و همکاران دریافتند که سطوح سرمی
کلوتو دوندگان جوان نخبۀ تمرینکرده در مقایسه با ورزشکاران برتر مشابه بود .بهعالوه سطوح آن در هر
دو گروه در مقایسه با گروه کنترل کمتحرک باالتر بود ( .)99یکی دیگر از چالشهای موجود در زمینۀ
فعالیت ورزشی و سطوح کلوتو ،پاسخ یا سازگاری آن به نوع تمرینات ورزشی است .در یکی از مطالعات
طراحیشده برای یافتن پاسخ این پرسش ،ارتباط بین کلوتو سرمی و تمرینات ورزشی بیهوازی بررسی
شد .در این مطالعه مشخص شد که سطوح سرمی کلوتو در دوندگان سرعت بیهوازی در مقایسه با
همتایان هوازی آنها پایینتر بود .در واقع حتی مقدار آن مشابه با افراد همتای کمتحرک بود ( .)91در
نتیجه میتوان گفت که کلوتو به نوع تمرینات (بهعبارت دیگر هوازی یا بیهوازی) حساس است و
تمرینات دویدن سرعت بیهوازی روی افزایش مقادیر آن تأثیری ندارد .بنابراین با توجه به افزایش
معنادار کلوتو در پی اجرای تمرینات اجباری شنا در مغز آزمودنیهای حاضر ،این یافته میتواند
تأییدکنندۀ نتایج مطالعات پیشین که تأثیر مثبت تمرینات ورزشی هوازی روی سطوح سرمی کلوتو را
خاطرنشان کردند ،در بافت مغز باشد.
در همین زمینه ،زلدیچ 5و همکاران )  ،(5096گزارش کردند کلوتو نقش محافظت نورونی را از
طریق سیستم آنتیاکسیدانی  0Trx/Prxایفا میکند که نقش تنظیم سیستم ردوکتاز را دارد ( .)96در
مطالعهای ،دینگ و همکاران نشان دادند که فعالیتهای ورزشی منظم ،بهعنوان یک پیشآمادهساز 6در
برابر استرسهای اکسایشی عمل میکنند .ازاینرو موشهای تمرینکرده نسبت به موشهای کمتحرک،
در خطر ابتال به آسیبهای کمتر مرتبط با استرسهای اکسایشیاند (.)50
نتایج مطالعۀ گز2و همکاران ( )5096نشان داد که فعالیت ضدافسردگی تمرین شنا با تغییرات
التهابی و شیمیایی عصبی در ارتباط است و موجب کاهش التهاب میشود و تأثیرات محافظتی در برابر
بیماری عصبی مانند پارکینسون دارد (.)59
نتایج تحقیقات نشان میدهد که شنا سبب افزایش القای عوامل نوروتروفیک در مغز از جمله فاکتور
نوروتروفیک مشتق از مغز) 6(BDNFمیشود که در میلینسازی نقش مهمی دارند ( .)55از سوی دیگر
1. saghiv
2. Zeldich
3. thioredoxin/peroxiredoxin
4 .Pre conditioner
5. Goes
6. Brain-derived neurotrophic factor
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کلوتو عامل مهمی در افزایش میلینسازی و جلوگیری از تخریب میلین و رشد الیگودندروسیتها از
طریق افزایش بیان پروتئینهای اصلی میلین از جمله  MBP, MAG, PLPو سلولهای پیش ساز
الیگودندروسیت )OPC (9دارد ( .)50بهعالوه کلوتو نقش یک کمک گیرنده را در تنظیم سیگنال
5FGF23در کلیه ایفا میکند که نقش مهمی در تکامل عصبی دارد؛ چراکه کلوتو با  OPCموجب
فسفوریالسیون 0FRS2میشود که تنظیمکنندۀ مثبت  FGFاست ( .)52مکانیزم دیگر تأثیر کلوتو از
طریق مهار مسیر  Wnt/β-cateninاست ،چراکه این مسیر سبب تأخیر در میلین سازی در
الیگودندروسیتها میشود (.)56
کلوتو با تنظیم پیامرسان فاکتور رشد شبهانسولینی ،6(IGF-1)9موجب مهار تومور از طریق مهار
تکثیر سلولهای توموری میشود .این نتایج نشاندهندۀ این است که سرکوب فعالیت  β-cateninتوسط
کلوتودر سلولهای سرطانی با  1,25Dتقویت میشود و این احتمال را باال میبرد که فعالیت ضدتوموری
 1,25Dبا افزایش بیان کلوتو ،تنظیم و تعدیل شود (.)59

براساس یافتۀ پژوهش ،در پی  6هفته شنا بههمراه مصرف مکمل ویتامین  ،Dافزایش معناداری در
سطح کلوتو دیده شد .ویتامین  Dموجب القای آپوپتوز سلولهای ارتشاحیافته به بافت مغزی میشود؛
بدینصورت در تعدیل پاسخهای ایمنی ایفای نقش میکند ( .)58درمان با  1,25Dباعث تحریک بیان
 mRNAکلوتو میشود که نشاندهندۀ این است که  1,25Dقادر به تقویت پاسخ 2 FGF23و افزایش
جریان کلوتو است 1,25D .سبب افزایش سطح پایۀ  mRNAکلوتو میشود و بهعنوان اولین عامل طبیعی
کشفشده القاکنندۀ بیان کلوتو است که به افزایش طول عمر منجر میشود (.)51
تمام سلولها ی درگیر در ایمنی ذاتی قادر به تولید فرم فعال ویتامین Dاز فرم متابولیتی

ویتامینD

در گردش خون هستند .این یافتهها نشان میدهد مصرف کافی ویتامین  Dبرای عملکرد بهینۀ سیستم
ایمنی الزم است و نقش مهمی در تعادل  TH1/TH2از طریق مهار رونویسی ژنهای سیتوکین بازی
میکند که برای تمایز سلولهای پیشساز به  TH1یا محصوالت تولیدشده از سلولهای تمایزیافته

TH1

موردنیازند 1,25(OH)2D3 .سبب افزایش سیتوکین  TH2و از طرف دیگر مانع سنتزسیتوکین

TH1

میشود (.)00
1. Oligodendrocyte progenitor cell
2. Fibroblast growth factor 23
3. Fibroblast growth factor receptor substrate 2
4. Insulin-like growth factor 1
5 .Fibroblast growth factor 23
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از سوی دیگر ،نتایج مطالعات کسبی 9و همکاران نشان داد که 1,25(OH)2D3میتواند موجب
تنظیم فاکتورهای نوروتروفیکی خاصی مانند  5GDNFشود و نقش محافظت نورونی را ایفا کند .مکانیزم
رایجی که از طریق آن این محافظت نورونی انجام میگیرد ،کاهش سطح یا مهار تولید رادیکال آزاد
است .در واقع مطالعهای بیان میکند که افزایش میزان آنتیاکسیدانها در گلیال و نورونها از طریق
 1,25(OH)2D3صورت میگیرد (.)09
ویتامین  D3با مهار  mRNAنیتریک اکسایدسنتتاز و با مهار سیتوکاینهای پیشالتهابی بهطور
معناداری تولید نیتریک اکساید را کاهش میدهد (.)05
با بررسی میانگین این متغیر در گروههای شنا ( 2/10نانوگرم/میلیلیتر) و ترکیبی ( )6/06و مکمل
( 2/66نانوگرم /میلیلیتر) میتوان شاهد بود که مصرف مکمل بهتنهایی نمیتواند موجب افزایش معنادار
سطح کلوتو نسبت به گروه کنترل شود ،اما ترکیب مصرف مکمل ویتامین  Dبههمراه انجام تمرین
ورزشی میتواند تأثیر همافزایی داشته باشد و بهطور معناداری مقدار این پروتئین را افزایش دهد.
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Abstract
Swimming and vitamin D increases the antioxidant capacity and maintain
the health of brain cells .The aim of this study was to investigate the effect of
6 weeks endurance swimming and vitamin D supplementation on Klotho
levels of the brain tissue. In this study, 25 rats were divided into 5groups: 1)
healthy control 2) solvent 3) vitamin D, 4) swimming and 5) vitamin D +
swimming. Swimming training program included one hour daily for 6 weeks
and 5 days per week. In addition, supplementary groups were received
vitamin D supplement (2ng/0.2mg sesame oil/every other day)
intraperitoneally for 2 weeks. Data were analyzed using one-way analysis of
variance (ANOVA) and Tukey post hoc testat significance level of p<0.05.
Klotho levels were measured by ELISA. There was no significant difference
in Klotho levels of brain tissue between control and vitamin D groups
(p=0/19).The means level of klotho Respectively in swimming group and
vitamin D+swimming group was significantly higher than control group
(P=0.01) (P=0.003). Also there was no significant difference between
control with supplement group (P = 0.30) and the swimming group (P=0.97)
and the difference in average level of this protein was not significant
between supplement and swimming group (P = 0.64).The results of this
study showed that swimming alone and in combination with vitamin D
supplementation could increase the Klotho levels of brain tissue and
consequently may have neuroprotective role against detrimental factors and
leads to a significant increase in resources and and finally neuronal
protection.
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