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  7/4/96 تاريخ تصويب:                                            14/11/95تاريخ دريافت: 
  چكيده
  د.دهميرخ تحت شرايط مشخص  هاي بين سلولي وپياماي از مجموعه توسطكه  است سلول شده ريزيبرنامهمرگ  آپوپتوز نوعيمقدمه: 
تمـرين  هاي ريوي رت Bcl2و  Baxآپوپتوزي هاي شاخص تعديلعصاره پرسياوش در  نقشهدف پژوهش حاضر بررسي هدف: 

  بود. هايپوكسيكرده و قرار گرفته در معرض 
هفته و ميـانگين   4سن سالم و بدون سابقه بيماري ( ، كامالًسر رت نر نژاد ويستار 14هاي پژوهش حاضر را نمونهروش بررسي: 

هـا در  هفته وارد محيط هايپوكسي شدند. نصـف رت  3هفته تمرين تناوبي شديد،  6كه پس از  تشكيل داده بودند )گرم 72±9وزني 
در پايان، گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن عصاره پرسياوش دريافت كردند. ميلي 500هفته قرارگيري در هايپوكسي، روزانه  3طي 

  د.ش، بافت ريه خارج ايمونوهيستوشيميهاي جهت انجام آزمايش
 Baxهاي قرار گرفته در معرض هايپوكسي، بيان پروتئينـي  هفته مصرف عصاره پرسياوش در نمونه 3تحليل آماري نشان داد نتايج: 
هفته مصرف عصاره پرسياوش در محيط هايپوكسي  3همچنين ديده شد  .)≥05/0P(هاي ريوي را به طور معنادار كاهش داد حبابچه

مكمل پرسياوش سبب  شدعالوه بر اين مالحظه . )<05/0P( شودهاي ريوي ميحبابچه Bcl2تئين معنادار بيان پروسبب افزايش غير
  ).≥05/0P( شددر مقايسه با گروه هايپوكسي  Bax/Bcl-2نسبت  معنادار كاهش
هاي ريـوي  حبابچهآپوپتوزي هاي پيش آپوپتوزي و ضدتواند بيان پروتئينمي رسد عصاره پرسياوش احتماالًبه نظر ميگيري: نتيجه

هـاي پروآپوپتوتيـك ناشـي از    ه در مهـار واكـنش  ثيري قابل مالحظـ أت قرار گرفته در معرض هايپوكسي را تعديل نمايد كه احتماالً
  هايپوكسي در ريه دارد.

  Bax ،Bcl2 هايپوكسي، تمرين تناوبي شديد،، پرسياوش :واژگانگل
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... عصاره پرسياوش تأثير  

 

  مقدمه
كه  است سلول شده ريزيبرنامهمرگ سلولي  از آپوپتوز نوعي

تحت شرايط  هاي بين سلولي وپياماي از وسيله مجموعهب
آپوپتوز، منجربه هرگونه اختالل در روند د. دهميرخ مشخص 
تواند ناشي از كاهش مرگ سلولي باشد كه مي شود كهمي بيماري

هاي سرطاني و يا اختالالت خود منجر به ايجاد و رشد سلول
طبيعي مرگ سلولي در د. بالعكس افزايش غيرشوايمني مي

 هايي نظير اختالالت نورودژنراتيوبيماري
)Neurodegenerative( اگرچه  .]1[ شودو ايدز ديده مي

فعال شده توسط  )Proteolytic( آبشارهاي پروتئوليتيك
 نقش محوري را در فرآيند آپوپتوز ايفا )Caspase( هاكاسپاس

توسط عوامل ديگري تنظيم و كنترل  فرايندكنند، اما آغاز اين مي
به عنوان يك نقطه كنترلي  Bcl-2 هاي خانوادهشود. پروتئينمي

 گيري آپوپتوز وهاي دروني جهت شكلبين سطح سلول و سيگنال
بيش از  د.ننقشي حياتي را بر عهده دار، سازي آبشار كاسپاسيفعال
كشف و شناسايي شده است  Bcl-2عضو از اعضاء خانواده  12

ها اصلي شامل اعضاء ضدآپوپتوزي يا مهاركننده ردهكه به دو زير 
عضاء ) و اBag-1و  Bcl-2 ،Mcl-1 ،Bcl-XL ،Bcl-W(از قبيل 

، Bax(از قبيل  )Promoters( هابرنده آپوپتوزي يا پيشپيش 
Bad ،Bak ،Bid2[ شوندمي بندي) تقسيم.[  

تواند نقش قوي در تسريع مرگ از جمله عواملي كه مي
هاي ريه داشته باشد، سلولي يا بروز آپوپتوز پاتولوژيايي آلوئول

همچون افراد زيادي  ].3[ تنش اكسيژن يا هايپوكسي است
نيروهاي نظامي و ورزشكاران نخبه، به داليل مختلف مجبور 

هاي مرتفع و داراي فشار سهمي به اقامت و يا تمرين در محيط
اكسيژن پايين هستند. بهترين مثال كوهنوردان و يا ورزشكاران 

هاي هاي هوازي هستند كه به منظور توسعه سازگاريرشته
هاي مرتفع روي محيط متابوليسمي به تمرين و يا زندگي در

متر يا بيشتر اثرات فيزيولوژيكي قابل  1500آورند. ارتفاعات مي
آورد كه شناخت آنها ضروري به توجهي بر بدن انسان وارد مي

ثير ارتفاع بر بدن، به أرسد. بيشتر تحقيقات در مورد تمي نظر
. ارتباط بين ارتفاع و كاهش مقدار اكسيژن متمركز شده است

شده قرارگيري طوالني مدت در معرض هايپوكسي  نشان داده
  ممكن است اثرات تخريبي و مرتبط با مرگ سلولي روي 

  

حذف و يا به حداقل رساندن اين  ].4[ ها اعمال كندسلول
ممكن به نظر  ايهاي دارويي و تغذيهمشكالت با مداخله

دهد پرسياوش با شناسي نشان ميمطالعات گياه ].5[ رسدمي
اكسايشي مهمي همچون التهابي و ضدبودن عناصر ضددارا 

نقش  )Saponins( هاو ساپونين )Flavonoids( فالونوئيدها
كند و از اين نظر هاي التهابي بازي ميدر مهار واكنش ثريؤم

 ].6[ ثر باشدؤممكن است در مهار آپوپتوز يا تخريب سلولي م
با وجود مصارف سنتي گياه پرسياوش، هنوز تحقيقات باليني و 

لذا الزم . ورزشي كاملي روي اين گياه ارزشمند صورت نگرفته
درماني گزارش  است با توجه به اثرات گوناگون بيولوژيك و

مناسب، از  ورزشي ا ايجاد الگوي بالينيبشده از گياه پرسياوش 
يه در برابر آپوپتوز محافظتي ر مكملبودن در نقش يك لحاظ 

  بيشتر مورد بررسي قرارگيرد. احتمالي ناشي از تنش هايپوكسي

  
  هامواد و روش

 (سـن  سر رت نر نژاد ويستار 14هاي پژوهش حاضر را نمونه
از انستيتو  تشكيل داده بودند كه )gr8 ±72 ميانگين وزني  ،هفته 4

پاستور شهر آمل خريداري شده و به آزمايشـگاه جـانوري گـروه    
بـه صـورت    فيزيولوژي ورزشي دانشگاه مازندران منتقل شـدند و 

گروه تمـرين  و  سر) 7+ هايپوكسي ( هاي تمرينگروهبه تصادفي 
هـا از نظـر   نمونـه  .تقسـيم شـدند   سـر)  7+ هايپوكسي + مكمل (

پس از  گونه سابقه بيماري نداشتند.چسالم و هي سالمت بدني كامالً
ها به آزمايشگاه، به مدت يك هفته جهـت سـازگاري   انتقال نمونه

تـا   45گراد، رطوبـت  درجه سانتي 23±2با محيط جديد در دماي 
سـاعته نگهـداري    12:12روشـنايي   - تاريكي درصد و چرخه 55

شدند، سپس به مدت يك هفته با نحوه فعاليـت روي نـوارگردان   
در طي پژوهش غذاي استاندارد پلت و آب به صورت  شدند. آشنا

  .ها قرار گرفتآزاد در اختيار نمونه
اي دقيقه 1تكرار  10برنامه تمرين تناوبي شديد به صورت 

اي كه سرعت به گونه شد،اي انجام دقيقه 2و استراحت فعال 
استراحت نصف سرعت دويدن بود وكل تمرين روزانه براي 

جلسه در هفته  5ها كشيد. نمونهمي دقيقه طول 30 هر رت
متر بر  25تمرين كردند. برنامه تمرين تناوبي شديد با سرعت 
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 ششممتر بر دقيقه در پايان هفته  70دقيقه شروع و با سرعت 
پس از پايان مرحله اول  ].7[ )1(جدول شماره  پذيرفتپايان 

مرحله دوم پژوهش  اي)،هفته 6 شديد پژوهش (فعاليت تناوبي
هاي هفته نمونه 3در طي اين . هفته ادامه داشت 3كه  آغاز شد

هفته تمرين تناوبي وارد محيط هايپوكسي  6تمرين كرده پس از 
 محيطاكسيژن در  )Hypoxic chamber( اتاقك كم فشار(

ارتفاع از سطح دريا)  متر 2800سازي شده مصنوعي معادل شبيه
ها هفته در آنجا نگهداري شدند. نصف نمونه 3شدند و به مدت 

هفته هايپوكسي، عصاره پرسياوش را به صورت گاواژ  3در طي 
 500پرسياوش به ميزان  ميزان مصرف عصاره. دريافت كردند

  ].8[ در روز بودكيلوگرم وزن بدن  به ازاي هرگرم ميلي
  

  تهيه عصاره پرسياوش
براي تهيه عصاره گياه پرسياوش از روش خيساندن استفاده 

گرم پودر پرسياوش با ترازوي با دقت  55 ترتيب كهبدين .شد
 درصد 30 درصد اتانول و 70 وزن شد و در محلول 001/0

ساعت خيسانده شد. در طول اين مدت  72آب مقطر به مدت 
و  درب ظرف حاوي خيسانده با پارافين به خوبي پوشانده شد

. شدگراد نگهداري سانتي درجه 25تا 20 در دماي محيط
زده شد. اي همساعت يكبار توسط ميله شيشه 6 مخلوط هر

پس از گذشت مدت زمان مذكور، مخلوط از كاغذ صافي عبور 
درجه  60 داده شد و توسط روتاري با دماي ماليم (زير

. با وزن كردن عصاره غليظ شدگراد) حالل آن حذف سانتي
  .)2(جدول شماره  دست آمده گرم ب 06/75ه بازده آن شد

سـاعت پـس از اتمـام     48 ،هـا گيري بافتي از ريه رتنمونه
انجام شد. براي اين منظور بـا  (اتمام مرحله دوم)  پژوهشدوره 

 Ketamine( )50 - 30( واحــد محلــول كتــامين   3تزريــق 
 Xylazine( )5-3( گرم به ازاي هر كيلوگرم) و زايالزيـن ميلي
بيهوش و بالفاصله بافـت   هاگرم به ازاي هر كيلوگرم) رتميلي

درصد قرار داده شدند. پس  10در محلول فرمالين ريه خارج و 
ابتدا بـا اسـتفاده از    روز از زمان فيكس بافتي، 5از سپري شدن 

هـايي از بافـت   بـرش  ،IURتكنيك اورينتيتور و رعايت اصول 
اژ (با اسـتفاده از دسـتگاه اتوماتيـك    ريه تهيه و با انجام مراحل پاس

سـازي  سـاخت شـركت اليكـا) و آمـاده     2000هيستوكينت مـدل  
هاي پارافيني با استفاده از دسـتگاه ميكروتـوم دورانـي مـدل     قالب
ميكرومتر جهـت مطالعـات    5هاي متوالي به ضخامت ، برش820

تهيه شد. به منظور تعيين اولين مقطع و حداقل  ايمونوهيستوشيمي
  ].9[ فواصل بين مقاطع از نتايج مطالعه پايلوت استفاده شد

متـوالي بـه   از هر ريه به طور تصادفي پنج برش نـازك غيـر  
ميكرومتر جهت بررسي ايمونوهيستوشيميايي بيـان   5ضخامت 

ــازك ديگــر جهــت بررســي   Bcl-2پروتئينــي  ــنج بــرش ن و پ
انتخاب شدند. تكنيك  Baxوشيميايي بيان پروتئيني ايمونوهيست

و با استفاده از  )Envision( ايمونوهيستوشيمي به روش انويژن
سـاخت شـركت    044-436 كـد  Bcl-2بـادي اختصاصـي   آنتي

milli pore  وBax ساخت شركت  69643 كدAbcam  انجام
 هـا دور محيط كشت رويي سـلول براي اين منظور در ابتدا شد. 

 5مرحله و بـه فاصـله    4در  PBSها با سلولسپس  شد.ريخته 
درصـد   4محلول پارا فرمالدهيـد  پس از آن  دقيقه شسته شدند.

اسـيدكلريدريك  و در ادامـه  اضـافه   به بافت دقيقه 20به مدت 
 بافر بورات بـه در ادامه  .اضافه شددقيقه  30به مدت  نيز نرمال

  و سـپس  شـد دقيقه اضـافه   5سازي اسيد به مدت منظور خنثي
  

  شديد تمرين تناوبي هفته 6 برنامه -1جدول شماره 

  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  آشنايي  هفته
              هفته 6  سن

  70-65  70-65  65-55  55- 45  45-35  35-25  25-10  )دقيقه بهمتر تردميل( سرعت
  1  1  1  1  1  1  1  )دقيقهست شديد(زمان 

  2  2  2  2 2  2  2  استراحت بين ست ها (دقيقه)
  10  10  10  10  10  10  10  ست در جلسهتعداد 

  5  5  5  5  5  5  4  تعداد جلسه در هفته
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... عصاره پرسياوش تأثير  

 

  گيري پرسياوشعصاره -2جدول شماره 

  وزن پرسياوش كوبيده شده
  گرم55  قبل خواباندن

  گرم 37/62  بعد خواباندن

  ليترميلي 150  درصد) 70الكل (اتانول 

  گرم 06/75  محلول الكلي

  گرم 53/6  عصاره پرسياوش

  ليترميلي 10گرم در 1  تركيب عصاره پرسياوش با آب آشاميدني

  
درصد  3/0تريتون در اين مرحله  شسته شدند. PBSها با سلول

و  اضافهها پاره كردن غشاي سلول دقيقه به منظور 30به مدت 
در ادامه  شستشو داده شدند. PBSبا ها پس از آن مجدداً بافت

بادي آنتي دقيقه اضافه شد. 30درصد براي مدت  10سرم بز 
 به بافت اضافه شد و بعد PBS) با 100به  1( اوليه رقيق شده

از ايجاد يك محيط مرطوب براي جلوگيري از خشك شدن 
درجه  8تا  2ت يك شب درون يخچال با دماي به مد ،بافت

روز بعد ظرف حاوي بافت از يخچال خارج شد  قرار داده شد.
شستشو داده  PBSدقيقه با  5بار و هر بار به مدت  4و سپس 

بادي ثانويه كونژوگه با ها آنتيبه بافتنهايت در شدند.
Fluorescein isothiocyanate (FITC)  200به  1با رقت 

درجه به مدت  37و سپس درون انكوباتور با دماي  دشاضافه 
ها از بعد از آن نمونه دقيقه انكوبه شدند. 30ساعت و 1

شستشو، به بار  4و بعد از  شدانكوباتور به اتاق تاريك منتقل 
ريخته  PBSها دقيقه روي نمونه 5از  پس و شداضافه   PIهاآن

ارزيابي  هاسلول با ميكروسكوپ فلورسانتنهايت در ].10[ شد
ند. با استفاده از دوربين از هر اساليد شدو شمارش 

اب و تصويربرداري فيلد مختلف انتخ 5ميكروسكوپيك 
 ،سي كيفيت واكنشرنهايت تصاوير براي برصورت گرفت و در

آناليز قرار گرفته و به  دمور ImageJافزار نرم 49/1با نسخه 
  ].11[ اي توصيف شدندهاي رتبهصورت داده

هاي آمار از روش هاي پژوهشبراي تجزيه و تحليل يافته
گيري ميانگين و توصيفي و استنباطي بهره گرفته شد. جهت اندازه

ها از آمار توصيفي و جهت ارزيابي طبيعي انحراف استاندارد گروه
 )k-s(از آزمون آماري كلوموگروف اسميرنوف ها بودن توزيع داده

نيز جهت مقايسه  مستقل tستنباطي آمار ا از آزمون استفاده شد.
افزار كليه محاسبات با استفاده از نرم استفاده شد. هاميانگين گروه

  .انجام شد ≥P 05/0و در سطح معناداري SPSS.21 آماري 
  

  نتايج
هفته مصرف عصاره پرسياوش در  3آماري نشان داد تحليل 

 Baxپروتئين  هاي قرار گرفته در معرض هايپوكسي، بياننمونه
درصد  21دهد (هاي ريوي را به طور معنادار كاهش ميحبابچه
ديده  ). همچنين1 شماره ، تصوير1 شماره ، نمودار≥P 05/0 كاهش،

هفته مصرف عصاره پرسياوش در محيط هايپوكسي سبب  3شد 
 04/3( هاي ريوي شدحبابچه Bcl2معنادار بيان پروتئين افزايش غير

). 2 شماره ، تصوير2 شماره نمودار، < P 05/0 درصد افزايش،
در محيط  عالوه بر اين مالحظه شد استفاده از مكمل پرسياوش

در مقايسه با گروه  Bax/Bcl-2سبب كاهش نسبت  هايپوكسي
(جدول  )3 شماره درصد كاهش، نمودار 27/24( شودهايپوكسي مي

  .)3شماره 
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خطاي استاندارد و با مقياس  ±ميانگين ها بر حسبدادهپژوهش.  گروه هاي حبابچه ريوي در Baxميانگين و خطاي استاندارد سطح پروتئين  -1 شماره نمودار

به طور معناداري  مكملهايپوكسي در گروه  Baxشود ميزان گزارش شده است. همانطور كه مشاهده مي (Pixle/um2)شدت رنگ در واحد پيكسل بر ميكرومتر مربع 
  ).≥05/0Pهايپوكسي (تفاوت معنادار نسبت به گروه  *. يافته است كاهش گروه هايپوكسي نسبت به

  

  
  

متصل  FITCبه رنگ  Baxبادي ثانويه آنتيهاي پژوهش. در گروه Baxتصاور مربوط به بررسي ايمونوهيستوشيميايي شاخص پروتئيني  -1شماره تصوير 
ها به صورت گرفته است. فلش موجود در تصاوير واكنش مثبت سلول 200×آميزي شده است. بزرگنمايي تصاوير در مقياس رنگ PIشده است و هسته سلول با رنگ 

  دهد.را نشان مي Baxبادي پروتئين آنتي
  
  
  

616  



  شانزدهم، دوره چهارم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1396نامه شماره مسلسل يازده، پاييز ويژه

 

... عصاره پرسياوش تأثير  

 

  
خطاي استاندارد و با  ±ها بر حسب ميانگيندادهپژوهش.  هايگروه حبابچه ريوي در Bcl2ميانگين و خطاي استاندارد سطح پروتئين  -2 شماره نمودار

 نسبت به هايپوكسي مكملدر گروه  Bcl2شود ميزان گزارش شده است. همانطور كه مشاهده مي (Pixle/um2)مقياس شدت رنگ در واحد پيكسل بر ميكرومتر مربع 
  ).<05/0P( يافته استمعنادار غير افزايش گروه هايپوكسي

  
  

  
متصل  FITCبه رنگ  Baxبادي ثانويه آنتيهاي پژوهش. در گروه Bcl2تصاور مربوط به بررسي ايمونوهيستوشيميايي شاخص پروتئيني  -2شماره تصوير 

ها به صورت گرفته است. فلش موجود در تصاوير واكنش مثبت سلول 200×آميزي شده است. بزرگنمايي تصاوير در مقياس رنگ PIشده است و هسته سلول با رنگ 
  دهد.را نشان مي Bcl2بادي پروتئين آنتي
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خطاي استاندارد و با مقياس  ±ميانگين ها بر حسبدادهپژوهش.  هايگروه حبابچه ريوي در Bax/Bcl2ميانگين و خطاي استاندارد نسبت  -3شماره نمودار 

اين شاخص در گروه هايپوكسي مكمل نسبت به گروه شود گزارش شده است. همانطور كه مشاهده مي (Pixle/um2)شدت رنگ در واحد پيكسل بر ميكرومتر مربع 
  .)≥05/0Pهايپوكسي به طور معنادار كاهش يافته است (

  
  Bax/Bcl2و  Bax، Bcl2كوهن براي سه متغير  dسطوح شاخص اندازه اثر  -3جدول شماره 

 متغير Bcl2 Bcl2 Baxبه  Baxنسبت 

710/0  37/0  635/0  كوهنd شاخص  

  

  بحث
عصاره  ثيرأهدف از اجراي پژوهش حاضر بررسي ت

 Bcl2و  Baxهاي آپوپتوزي پروتئين تعديلپرسياوش در 
 و قرار گرفته در معرض تنش كردهتمرين هاي ريوي رت
 هاي اين پژوهش نشان دادبه طور خالصه يافتهبود.  هايپوكسي

هاي تمرين مصرف عصاره پرسياوش در نمونههفته  3متعاقب 
كرده و قرار گرفته شده در معرض هايپوكسي، بيان پروتئين 

يابد. همچنين به طور معناداري كاهش مي Baxپيش آپوپتوزي 
هاي هفته مصرف عصاره پرسياوش در نمونه 3ديده شد 

دهد. را افزايش مي Bcl2آپوپتوزي مذكور، بيان پروتئين ضد
هرچند اين افزايش به صورت معنادار نبود. در ادامه مشاهده 

هفته مصرف عصاره پر  3در اثر  Bax/Bcl2شد نسبت 
  سياوش به طور معنادار كاهش يافت.

هاي پيش برنده رين پروتئينتاز قوي Baxاز آنجايي كه 
هاي مهار كننده آپوپتوز ترين پروتئيناز قوي Bcl2آپوپتوز و 

رسد عصاره روند، به طور كلي چنين به نظر ميبه شمار مي
  هايي كه يك دوره تمرينات پرسياوش توانسته است در نمونه

  

شديد ورزشي را تجربه كرده بودند و پس از آن در محيط 
هايپوكسي قرار گرفته بودند، شرايط را به سمت زاي تنش

يندهاي آيندهاي آپوپتوزي و تقويت فرآكاهش رخداد فر
سبب القاي نفوذپذيري  Bax ].2[ آپوپتوزي تغيير دهدضد

از ميتوكندري  Cغشاي ميتوكندريايي و خروج سيتوكروم 
از جمله  سلولي هاي مرگسيگنال به پاسخ در .دشومي

آزاد  سبب ميتوكندري خارجي غشاء رينفوذپذي ،هايپوكسي
كننده  القاء فاكتور قبيل از پروآپوپتوتيك هايمولكول شدن

، سيتوكروم )apoptosis-inducing factor (AIF)( آپوپتوز
C ،Smac/DIABLO  و آندونوكلئازG  از فضاي بين دو غشاء

 Smac/DIABLOشوند. ميتوكندري به داخل سيتوپالسم مي
. همچنين كنندگان آپوپتوز دارداثر انتاگونيستي روي مهار

به داخل سيتوپالسم و اتصال آن به  Cآزادسازي سيتوكروم 
Apaf-1  باعث تشكيل تركيبي به نامdATP شود. اين مي

 9تركيب پروكاسپازها را فعال كرده كه باعث فعالسازي كاسپاز 
  ].12[ شودمي 3 و 6و سرانجام كاسپاز 
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كاهش معنادار نسبت  ،هاي ديگر پژوهش حاضريافتهاز 
Bax/Bcl-2  در گروه هايپوكسي مكمل نسبت به گروه

عصاره ثر ؤنقش م بر دي ديگرأييتاين يافته  .هايپوكسي بود
هاي در مهار شرايط پيش آپوپتوتيك و پروتئين پرسياوش

شاخصي كه سطح آن از اهميت بااليي در است. مرتبط با آن 
ط آپوپتوزي بافت برخوردار است، نسبت تشخيص شراي

Bax/Bcl-2  كه اگر افزايش يابد حاكي از پيشبرد آپوپتوز است
و اگر كاهش يابد نشان از كاهش رخداد آپوپتوز دارد. اين 
نسبت نزديكترين ارتباط به تعيين ادامه حيات يا مرگ 

 سونگدر اين راستا  ].12- 14[ ها را داردآپوپتوزي سلول
)Song( ) هفته تمرين  12) نشان دادند 2006و همكاران

را  BCL-2ورزشي روي نوارگردان، پروتئين ضدآپوپتوزي 
، فعاليت DNAدهد، درحالي كه قطعه قطعه شدن افزايش مي

در عضالت  Bax/BCL-2و نسبت  Bax، پروتئين 3-كاسپاس
  .]15[ دهدساق پا را كاهش مي

ورزشي با شدت  تمريناتاند هاي مختلف نشان دادهپژوهش
منجر به اختالل در هموستاز بدن شده و با  و هايپوكسي باال

و  )Fisher( . فيشر]16[ افزايش استرس اكسيداتيو همراه است
تشديد استرس  شديد،) نشان دادند تمرين تناوبي 2011همكاران (
هاي آزاد اكسيژن ناشي از . راديكالدرا در پي دارسلول اكسيداتيو 

د. نآسيب بزن DNAد به ساختار سلولي نتوانمي يواسترس اكسيدات
بروز  ها از جمله ريه منجر بهدر بسياري از ارگان DNAآسيب 
ممكن است ميتوكندري هدف مهمي  ].17[ شودمي آپوپتوز رخداد

باعث كاهش  ROSباشد.   ROSبراي فرآيند آپوپتوز ناشي از
ميتوكندري شود و نفوذپذيري غشاي پتانسيل اكسيدانتي سلولي مي

و در نهايت   cدهد كه باعث رهاسازي سيتوكرومرا افزايش مي
  شود.مي 3- فعاليت كاسپاس

 آنزيمي وجود دارد كه بهچندين سيستم آنزيمي و غير
كند. تحقيقات آزاد كمك مي هايفعال شدن واكنش راديكالغير

يك تواند به عنوان اند عصاره برگ گياه پرسياوش مينشان داده
هاي آزاد عمل كند. گزارش شده فاكتور قوي در مهار راديكال
هاي گياهي نظير پرسياوش كه به عنوان يك راهكار، مكمل

اكسيدانتي و همچنين ضدالتهابي باال روي داراي خواص آنتي
مورد  در مواقع كنترل بيماري ندتوانمي ،دستگاه تنفسي هستند

كه  ا گزارش شدهاين راستدر  ].18[ استفاده قرار گيرند
هاي آزاد را مهار نموده و سبب بهبود راديكال پرسياوش

همچنين  ].18[ شوداكسيداني ميسيستم دفاعي آنتي
پراكسيداسيون ليپيدي سبب آسيب به  هاي آزاد ناشي ازراديكال

تواند عصاره برگ پرسياوش مي .شودمي DNA غشاي سلول و
هاي اليت آنزيمفع پراكسيداسيون ليپيدي شود و مانع از

تواند، اكسيداني را بهبود ببخشد. بنابراين پرسياوش ميآنتي
هاي آزاد را مهار نموده و سبب بهبود سيستم دفاعي راديكال

  ].19[ شوداكسيداني آنتي
اي از ارزيابي فيتوشيميايي پرسياوش نشان از حضور مجموعه

 ترپنوئيــدها، تــري)flavonoids( تركيبــات از جملــه فالنوئيــدها
)triterpenoids( فنيــل پروپانوئيــدها ، )phenylpropanoids( ،

ــنس  هــا، كاروتنوئيــدها، كربوهيــدرات)oleananes( هــااولــي آن
)carotenoids( ــايكليس ــاو آالس ــاه  )alicyclics( ه ــن گي در اي

ــيالژ  ــياوش داراي موسـ ــرگ پرسـ ــين بـ ــي دارد. همچنـ  دارويـ
)Mucilage(قند، اسيد گاليك ، )Gallic acid( تـانن ، )tannin( ،

اسـت.   )Capillarine( اي تلـخ بـه نـام كـاپيالرين    اسانس و ماده
هـاي آزاد  سازي راديكالبسياري از تركيبات ياد شده توانايي خنثي

و كاهش التهاب را دار هستند. در اين راستا گزارش شـد عصـاره   
پرسياوش توانايي مهار پر اكسيداسيون چربـي و افـزايش فعاليـت    

ها و همچنين افزايش محتواي گلوتاتيوني تـام  اكسيداني آنزيمآنتي
از طريق  را دارد. اين محققان خاطر نشان كردند پرسياوش احتماالً

هاي آزاد و در نتيجـه ارتقـاي سيسـتم دفـاع     مهار مستقيم راديكال
يكـي از   TNF-αشـود.  اكسيدانتي سـبب ايـن رخـدادها مـي    آنتي

هـاي مـرگ   وپتوز مرتبط با گيرنـده هاي قوي در بروز آپسايتوكاين
مشــاهده شــد عصــاره  ،د ايــن فرضــياتأييــدر تســلولي اســت. 

 LPS ناشـي از عملكـرد   PGE2پرسياوش توانـايي مهـار توليـد    
Lipopolysaccharides  و همچنين مهار توليدTNF-α  وIL-6 

در مونوسيت/ماكروفاژ را دارد. گزارش شده كـه بخـش مهمـي از    
 ].20[ است NF-κBثيرات مهاري ناشي از غير فعال سازي أاين ت

 mitogen-activated protein kinasesدهـد مطالعات نشان مـي 

p38 برداري براي نسخهNF-κB  ناشي از تحريكTNF  ضروري
كنند كه عصاره پرسـياوش  در همين راستا نتايج گزارش مي .است
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 p38 MAPKممكن است بـه طـور انتخـابي بـر فسفريالسـيون      
  ].20[ ثير مهاري بر آن داشته باشدأاثرگذار باشد و ت

  
  گيرينتيجه

توان عنوان گيري نهايي از پژوهش حاضر ميبه عنوان نتيجه
از طريق عناصري چون  نمود، عصاره پرسياوش احتماالً

عناصر ترپنوئيدها، پروپانوئيدها و ساير فالونوئيدها، تري
هاي پيش آپوپتوزي و تواند بيان پروتئينالتهابي خود ميضد
هاي ريوي قرار گرفته در معرض آپوپتوزي حبابچهضد

ثيري قابل مالحضه در أت هايپوكسي را تعديل نمايد، كه احتماالً
 .هاي پروآپوپتوتيك ناشي از هايپوكسي در ريه داردمهار واكنش
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Abstract 
 

Background: Apoptosis is a type of programmed cell death that occurs by a series of 
Intercellular messages under Specific conditions. 
Objective: The aim of present study was investigat role of the Adiantum capillus veneris extract 
on modulation of Bax and Bcl2 Apoptotic markers of lung in trained rats and exposed to hypoxic 
stress. 
Methods: 14 male Wistar rats were sampels of This study, that were Quite healthy and had no 
disease history (4 weeks old, 72±9 gr weight) that exposed to hypoxic Environment for 3 weeks after 
6 weeks high intensity interval training. Half of the samples were taken 500 ml Adiantum capillus 
veneris extract Per kilogram of body weight in During exposure to hypoxia environment. Finally, 
lung tissue was extracted for Immunohistochemical Measurements. 
Results: Statistical analysis showed that Adiantum capillus veneris extract Consumption for 3 
veeks in samples that exposed to hypoxia, Significantly reduced Bax protein Expression of 
Pulmonary alveolar (P≤0.05). also was observed Adiantum capillus veneris extract Consumption 
for 3 veeks non Significantly increased Bcl2 protein expression (P> 0.05) and  Significantly reduced 
Bax /Bcl2 Ratio(P≤0.05). 
Conclusion: It seems that Adiantum capillus veneris extract, Could possibly modulat Pro-apoptotic 
and anti-apoptotic proteins expression in pulmonary alveolars that exposed to hypoxic Environment 
that likely has Considerable effects to Inhibition of lung Pro-apoptotic reactions Due hypoxia. 
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