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فيزيولوژي ورزشي

تأثیر شش هفته تمرین استقامتی بر بیان ژنهای آپوپتوزی و ضدآپوپتوزی بطن
چپ قلب موشهای صحرایی نر سالمند
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 .2استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسي تأثير شش هفته تمرين استقامتي تداومي بر بيان ژن کاسپاز 3-و
متالوتيونئين 2-بافت بطن چپ موشهاي صحرايي نر سالمند بود .تعداد  14سر موش صحرايي
( 26-24ماهه و ميانگين وزني  380 ± 20گرم) ،بهطور تصادفي به دو گروه کنترل و تمرين تقسيم
شدند .گروه تمرين ،تمرين استقامتي تداومي روي تردميل را بهمدت شش هفته انجام دادند (  65تا
 70درصد سرعت بيشينه) .بيان ژنهاي کاسپاز 3-و متالوتيونئين 2 -بافت بطن چپ با تکنيک
 Real time PCRسنجيده شد و پس از کميسازي مقادير بيان ژن ،با استفاده از فرمول 2-∆∆ct
بهوسيلة روش آماري تي مستقل بررسي شد ( .)P < 0.05نتايج نشان داد که شش هفته تمرين
استقامتي تداومي به کاهش غيرمعنادار بيان ژن کاسپاز )P = 0.078( 3-و افزايش غيرمعنادار بيان
ژن متالوتيونئين )P = 0.513( 2-منجر شد .بهنظر ميرسد که انجام تمرينهاي استقامتي تداومي
در سالمندان خطر آسيبهاي ناشي از آپوپتوز را القا نميکند و ميتواند در اين جمعيت بهکار گرفته
شود.
واژگان کلیدی :کاسپاز ،3-متالوتيونئين ،2-بافت بطن چپ ،فعاليت استقامتيتداومي ،آپوپتوز

* نویسندة مسئول

Email: ahmadniya63@yahoo.com
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مقدمه
در سالهای اخیر ،مطالعات درزمینة جمعیت سالمندی بسیار موردتوجه بودهاند .سالمندی دورهای
اجتنابناپذیر از زندگی انسان ،یک فرایند ذاتی ،جهانی ،پیشرونده و آسیبرسان است که به مرور
زمان بهتدریج باعث ایجاد آسیبهای مختلف و کاهش کارایی عملکرد هومئوستازی در سلولها و
بافتها میشود؛ بنابراین ،شناخت این دوره از زندگی و بیماریهای مرتبط با آن ضروری بهنظر میرسد
(.)1-4
براساس پژوهشهای انجامشده ،مسئول بسیاری از آسیبهای سلولی ایجادشده در روند پیری ،سلولی
رادیکالهای آزاد هستند .پژوهشگران با انجام آزمایشهای گوناگون روی حیوانات نشان دادهاند که
تولید رادیکالهای آزاد مانند گونههای فعال اکسیژن ( ،1)ROSبه اختالل عملکردهای انقباضی قلب،
آسیب به خونرسانی مجدد و آسیب  DNAمیتوکندری منجر میشود .رادیکالهای آزاد مولکولهای
بسیار واکنشپذیر ،ناپایدار و سمی هستند ( .)5 ،6نکتة مهم در سالمندی تعادل بین تولید  ROSو
فعالیت دفاع آنتیاکسیدانی است .تغییرات وابسته به سن شامل افزایش تولید رادیکال آزاد ،کاهش
کارایی سیستم دفاعی ،افزایش استرس اکسیداتیو و آپوپتوز هستند ( .)5 ،7طبق پژوهشهای
انجامشده ،تولید غیرعادی و اتفاقی  ROSرا بهعنوان عامل اولیة بیماری و پیری شناختهاند ( .)8تولید
کنترلنشدة  ROSدر درون سلول سبب استرس اکسیداتیو میشود و با ایجاد اختالل در تعادل
اکسیدانها و آنتیاکسیدانها ،بر اکسایش درونسلولی تأثیر میگذارد .این کنش و واکنشها در
مولکولهای زیستی مانند اسیدهای نوکلوئیک ،پروتئینها و لیپیدها باعث اکسیدهشدن آنها و تغییر
در اطالعات ژنتیکی و ماهیت طبیعی پروتئینها میشوند و درنتیجه ،سبب غیرفعالشدن آنزیمها
میشوند؛ غشای زیستی آسیب میبیند و درنهایت ،عاملی برای ایجاد بیماریهای گوناگون در بافتهای
بدن ازجمله بیماریهای قلبی -عروقی میشود ( ROS .)9 ،10با تغییر در سطح بیان ژن میتواند
سلول را به تکثیر یا آپوپتوز هدایت کند ( .)11آپوپتوز یک برنامة منظم مرگ سلولی است که بهلحاظ
فیزیولوژی اهمیت بسزایی دارد .این فرم فعال مرگ سلولی با تغییرات مورفولوژیک مانند
چروکیدهشدن سلول ،متراکمشدن کروماتین و قطعهقطعهشدن  DNAمشخص میشود ( .)12با
افزایش سن ،با ازدستدادن سلولهای قلبی ازطریق آپوپتوز ،2عملکرد قلب بهطور فزایندهای کاهش
مییابد ( .)7بهصورت روشن نشان دادهاند که میتوکندریها در قسمتهای مختلف هومئوستاز سلولی
ازجمله سیگنالینگ  ROSو تنظیم مسیر درونی آپوپتوز نقش دارند .بهعالوه ،در پژوهشها بیان
کردهاند که با افزایش سن ،اختالل و صدمة ایجادشده در میتوکندری باعث ازدسترفتن عضالت
 .1گونههای فعال اکسیژن=)Reactive Oxygen Species(ROS
 .2مرگ برنامهریزیشدة سلول
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اسکلتی و قلبی میشود که بهنظر میرسد تاحدزیادی درنتیجة نبود فعالیت بدنی است ( .)13با
پیشرفت سن ،پتانسیل ضربانی و مقدار کارایی بافت قلب کاهش مییابد ( )7عالوهبراین ،درپی مرگ
سلولهای قلبی ،ماتریکس خارج سلولی تجمع پیدا میکند و سبب هیپرتروفی جبرانی در سلولهای
باقیمانده میشود و برخالف قلب ورزشکاران ،تعداد سلولهای قلبی کمتر میشود و این مسئله باعث
کاهش چشمگیری در برونده قلب و کارایی آن میشود ( .)14پژوهشگران با مطالعات میکروسکوپی
در مقاطع بافتی نشان داده اند که با پیشرفت سن روند مرگ سلولی ازنوع آپوپتوز افزایش مییابد.
دراینرابطه پژوهشهای انجامشده نشان دادهاند که تمرین ورزشی منظم باعث کاهش خطر
آسیبدیدگی ناشی از استرس اکسیداتیو میشود و خطر بیماریهای عروقی را در هر دو بزرگساالن
جوان و افراد سالمند کاهش میدهد .همچنین ،باعث افزایش فعالیت آنتیاکسیدانها در بافت قلب
میشود ( .)15 ،16پژوهشها نشان دادهاند که تمرینهای استقامتی تداومی نقش حفاظتی دارند و
اثرهای مفیدی بر پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی– عروقی انسان میگذارند و درنتیجه ،به بهبود
کیفیت زندگی و ظرفیت عملکردی در بیماران قلبی منجر میشوند ( .)17 ،18اثرهای ورزش بر
عملکرد و ساختار قلب و عروق به عواملی مانند نوع ،شدت ،ویژگیها و زمان تمرین ورزشی بستگی
دارد ( .)19مطالعات نشان دادهاند که فعالیت بدنی با شدت متوسط منظم به کاهش قابلتوجه آپوپتوز
عضالت اسکلتی و قلبی در موشهای بالغ جوان منجر میشود (.)20
پژوهشگران بیان کردهاند که تمرین ورزشی باعث کاهش چشمگیر سطح کاسپاز 13-قلب در سالمندی
میشود که این تغییر کاهشی از قطعهقطعهشدن  DNAپیشگیری میکند ( .)7 ،21از بین کاسپازهای
آغازگر و اجرایی ،2فعالشدن کاسپاز اجرایی  3در هر دو مسیر خارجی و میتوکندریایی به آپوپتوز
منجر میشود ( .)22پژوهشها بیان کردهاند که فعالشدن کاسپازها در سیگنالینگ آپوپتوز به تقسیم
پروتئینهای ساختاری و تنظیمی در سلول منجر میشود و سرانجام میتوان گفت که رخدادن وقایع
در مسیر میتوکندریایی آپوپتوز با بیماریهای قلبی مرتبط است؛ اما متأسفانه سیگنالینگ آپوپتوز و
مرگ سلولی در پیری قلب بهطور روشن مشخص نیست و پژوهشها دراینزمینه محدود باقی ماندهاند
(.)15 ،23
درحالحاضر ،مشخص شده است که افزایش آپوپتوز در قلب با کاهش تودة سلولی و کاهش عملکرد
قلب همراه است .ازسویدیگر ،مطالعات بسیاری نشان دادهاند که علتهای مختلفی مانند سن،
ورزشهای سنگین و کاهش آنتیاکسیدانها باعث افزایش استرس اکسیداتیو در قلب میشوند و
1. Caspase-3
2. Effector
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درنتیجه ،به گسترش آپوپتوز منجر میگردند ( .)24-27با توجه به بررسیهای انجامشده ،بهنظر
میرسد که علت افزایش میزان آپوپتوز با افزایش سن بهدلیل افزایش میزان تأثیر رادیکالهای آزاد
اکسیژن و همچنین ،ضعف دفاع آنتیاکسیدانی در زمان پیری است ( .)28 ،29متالوتیونئینها (1)MT
پروتئینی با وزن مولکولی کم درحدود شش تا هشت هزار دالتون ،سرشار از اسید آمینة سیستئین
( 30-20درصد) (حدود  61-68آمینو اسید) و متصل به فلزات هستند ( )30که افزایش بیان آنها
در سلولها به اثرهای ضدآپوپتوزی منجر میشود ( .)28ایزوفرم  MT2بهعنوان عامل ضداکسایشی
غیرآنزیمی مرتبط با مرگ سلولی ،بهویژه در قلب وجود دارد؛ بههنگام ایجاد استرس اکسیداتیو انباشته
میشود؛ سبب جلوگیری از مرگ سلولهای قلبی دربرابر رادیکال آزاد میشود و بهعنوان یک
آنتیاکسیدان دربرابر گونههای اکسیژنی و نیتروژنی فعال ،عمل میکند ( .)32 ،33براساس گزارشهای
موجود ،متالوتیونئین در مقایسه با گلوتاتیون بهصورت بسیار تأثیرگذارتری (تقریباً  800برابر) میتواند
از آسیب  DNAناشی از  ROSجلوگیری کند؛ بهاینترتیب MT2 ،میتواند نقش مهمی در حفاظت
عضلة قلبی دربرابر استرس اکسیداتیو ایفا کند ( .)34مسیرهای پیامرسانی مختلفی شامل کاهش
فاکتور رشد ،بههمخوردگی چرخة سلولی ،تغییر در ماتریکس خارج سلولی و آسیب  DNAمیتوانند
شروعکنندههای آپوپتوز باشند و این درحالی است که این مسیرهای پیامرسانی ازطریق پیری و
افزایش سن تحتتأثیر قرار میگیرند (.)7 ،35
با توجه به اینکه بیماری قلبی -عروقی و شیوع این بیماری در افراد سالمند اهمیت دارد و اینکه مرگ
برنامهریزیشدة سلولی نقش مهمی در ایجاد بیماری ایفا میکند و نیز به دلیل اینکه نقش تمرین
ورزشی در تعدیل سیگنالینگ آپوپتوز در پیری قلب تاکنون بهوضوح مشخص نشده است ،به انجام
پژوهشهایی دراینزمینه نیاز است؛ بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف تأثیر شش هفته تمرین استقامتی
تداومی بر بیان ژن کاسپاز 3-و متالوتیونئین 2-در بافت بطن چپ موشهای سالمند انجام شد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،اثر شش هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن کاسپاز 3-و متالوتیونئین 2-بافت بطن
چپ قلب را به روش تجربی ارزیابی کرد .بدینمنظور 14 ،سر موش صحرایی نر نژاد ویستار 24-26
ماه سن و 380 ± 20گرم وزن از مؤسسة رازی کرج تهیه شدند .رتها مطابق با خطمشی انجمن
ایرانیان حمایت از حیوانات آزمایشگاهی مورداستفاده برای اهداف علمی آزمایشگاهی در محل نگهداری
حیوانات دانشکدة پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در اتاقی به ابعاد 1/60در 2/20متر و در قفسهایی
از جنس پالستیکی با درب توری و به ابعاد  25در  27در  43و در شرایط مناسب آزمایشگاهی
1. Metallothionein
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کنترلشدة نور (12ساعت روشنایی شب و 12ساعت تاریکی روز) ،دما ( 22 ± 3سانتیگراد) و رطوبت
حدود  45درصد نگهداری شدند .بهازای هر  100گرم وزن هر موش 10 ،گرم غذا براساس وزنکشی
هر سه روز یک بـار و همچنـین ،آب مـوردنیـاز حیوان بهصورت آزاد در بطـری  500میلـیلیتـری
ویـژة حیوانات آزمایشگاهی ،دردسترس آنها قرار گرفته شد .پس از یک هفته آشناسازی با محیط و
دو هفته آشناسازی با تمرین ،رتها بهصورت تصادفی درگروههای با تمرین و بدون تمرین تقسیم
شدند .در ابتدای پژوهش ،موشها برای کاهش استرس و همچنین ،آشنایی با دویدن روی تردمیل،
در یک برنامة تمرینی بهمدت دو هفته با سرعت  10تا 18متر در دقیقه و مدت زمان  10دقیقه شرکت
کردند .سپس 48 ،ساعت پس از آخرین جلسة آشناسازی ،آزمون ورزشی فزاینده را تا مرز خستگی
انجام دادند که با سرعت ده متر در دقیقه شروع شد و بهازای هر سه دقیقه ،سه متر بر سرعت آن
افزوده شد ( .)36 ،37پس از مشخصشدن سرعت حداکثر ( 30متر در دقیقه) ،موشها در یک برنامة
تمرینی ششهفتهای شرکت کردند .هفتة اول با  65درصد بیشینة سرعت ( 20-19متر در دقیقه)
بهمدت  15دقیقه شروع شد و بهتدریج به شدت و مدت زمان هر جلسه اضافه شد؛ بهطوریکه در
هفتة ششم شدت به  70درصد و مدت زمان اجرای تمرین به  30دقیقه رسید ( 48 .)38 ،39ساعت
پس از آخرین جلسة تمرینی ،رتها با استفاده از ترکیب زایالزین ( 50میلیگرم بهازای هر کیلوگرم
وزن بدن) و کتامین (پنج میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن) بیهوش شدند و در محیط کامالً
استریل با استفاده از تیغ جراحی و ایجاد برش در قسمت قدامی سینه ،قلب رتها استخراج شد و
بافت بطن چپ قلب برای انجام آزمایشهای سلولی و مولکولی ،بالفاصله در نیتروژن مایع منجمد شد
و سپس ،برای انجام آزمایشهای سلولی مولکولی در یخچال  -80نگهداری شد.
برای استخراج  RNAاز بافتهای هموژنشده ،به  25میلیگرم از بافت داخل میکروتیوب200 ،
میکرولیتر از محلول  RNX-Pluseروی نمونه اضافه شد .پس از مخلوطکردن کامل (پیپتاژکردن)
بهمدت پنج دقیقه در دمای اتاق نگهداری (انکوبه) شد .سپس µ 200 ،به آن کلروفرم سرد اضافه شد
و پس از  15ثانیه پیپتاژ با دست تکان داده شد .ترکیب حاصل بهمدت پنج دقیقه در دمای چهار
درجة سانتیگراد انکوبه شد و سپس ،بهمدت  15دقیقه در همین دما با دور  12000 gسانتریفوژ شد.
جداسازی فاز رویی با دقت تمام انجام شد .همحجم آن ایزوپروپانول افزوده شد .ترکیب حاصل بهمدت
پنج دقیقه در دمای چهار درجة سانتیگراد انکوبه شد و سپس ،بهمدت  15دقیقه در همین دما با
دور  12000 gسانتریفوژ شد .محلول رویی دور ریخته شد و روی رسوب تشکیلشدة اتانول  75درصد
ریخته شد .سپس ،دستگاه ورتکس برای کندهشدن رسوب از ته لوله استفاده شد تا رسوب حاصل در
اتانول شسته شود .سانتریفوژ بهمدت هشت دقیقه با دور  7500در دمای چهار درجة سانتیگراد انجام
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شد .اتانول دور ریخته شد و لولة حاوی رسوب برای خشکشدن چند دقیقه در دمای اتاق نگهداری
شد .شایان ذکر است که خشکشدن نباید بهطور کامل انجام شود؛ زیرا ،موجب حلنشدن رسوب
میشود .به رسوب تشکیلشده  14میکرولیتر آب تیمارشده با  0/01( DEPCدرصد) و یک میکرولیتر
 EDTAاضافه شد و بهمدت کوتاهی سانتریفوژ شد .سپس ،در دمای  60درجة سانتیگراد بهمدت 10
تا  15دقیقه نگهداری شد تا رسوب  RNAبه طور کامل در آب حل شود و برای انجام مراحل بعدی
استفاده شود RNA .را میتوان در دمای  -80درجة سانتیگراد نگهداری کرد .برای ازبینبردن احتمالی
آلودگی  RNAبا  ،DNAاز آنزیم  DNaseعاری از  RNaseاستفاده شد .مقادیر الزم برحسب غلظت
 RNAاستخراجشده تعیین شدند؛ بدینترتیب ،بهازای یک میکروگرم  RNAاستخراجشده ،یک
میکرولیتر ( DNaseفرمنتاز) 1و یک میکرولیتر بافر 10 xاضافه شد و حجم محلول با آب تیمارشده با
 DEPCبه  10میکرولیتر رسانده شد .محلول حاصل بهمدت  15دقیقه در  37درجة سانتیگراد انکوبه
شد .سپس ،بهمدت  15دقیقه در  65درجة سانتیگراد قرار داده شد تا آنزیم غیرفعال شود .در پایان،
غلظت و نسبت جذبی نمونهها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (شرکت اپندورف )2ارزیابی شد که
نسبت جذبی  280/260نانومتر برای تمام نمونهها بین  41/6تا  1/8بود .همة مراحل کار با  RNAزیر
هود المینار انجام شد و نگهداری و جابهجایی مولکولها روی یخ انجام شد .درطی انجام مراحل ،از
دستکش التکس بدون پودر استفاده میشد و بهمحض نیاز به تعویض ،دستکشها تعویض میشدند.
کیتها دقیق ًا قبل از استفاده از یخچال  -20خارج میشدند و بعد از استفاده به داخل یخچال منتقل
میشدند .تمام سمپلرها براساس زمانبندیهای گروه کالیبره شده بودند .برای رونویسی  RNAبه
 ،cDNAاز کیت شرکت براساس کیت فرمنتاز (تولید کمپانی ترموساینتیفیک 3کاتالوگ نامبر )K1622
استفاده شد و تمام مراحل مطابق دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد .برای ارزیابی بیان ژنهای
کاسپاز 3-و متالوتیونئین 2-از روش ریل تایم پی.سی.آر .4و دستگاه شرکت اپالید بیوسیستمز 5ساخت
آمریکا مدل استپ وان اند استپ پالس 6استفاده شد .هر واکنش  PCRبا استفاده از پی.سی.آر .مستر
میکس 7و سایبر گرین 8در دستگاه  ABI Step One9براساس پروتکل شرکت سازنده انجام شد .از
توالی پرایمرهای پیشرو و معکوس اختصاصی برای ژنهای  GAPDHبهعنوان ژن مرجع استفاده شد.
1. Fermentase
2. Eppendorff
3. Thermo Scientific
4. PCR – REAL TIME
5. Applied Biosystems
6. Step One &Stepone Plus
)7. PCR Master Mix (Applied Biosystems
8. SYBR Green
9. Applied Biosystems, Sequence Detection Systems. Foster City, CA
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 40سیکل برای هر چرخة  Real-time PCRدرنظر گرفته شدند و دماهای هر سیکل شامل  94درجة
سانتیگراد برای  15ثانیه و  60درجة سانتیگراد برای  30ثانیه تنظیم شدند .برای ژنهای مورد
مطالعه نیز ژن رفرنس؛ یعنی  GAPDHبرای بهدستآوردن دمای مناسب آنلینگ 1گرادیان دمایی
استفاده شد .همچنین ،برای بررسی کارایی پرایمرها ،منحنی استاندارد اختصاصی هر ژن رسم گردید.
نمودار ذوب نیز برای بررسی صحت واکنشهای  PCRانجامشده ،بهصورت اختصاصی برای هر ژن و
در هر بار از واکنش ،به همراه نمودار کنترل منفی برای بررسی وجود آلودگی در هر واکنش ارزیابی
شد .پرایمرهای استفادهشده در جدول شمارة دو ارائه شدهاند.
جدول  -2پرايمرهاي استفادهشده
`5`-TGTATTCTTACTCTACCGCAC-3

Forward primer:

`5`-GCACAAAGTGACTGGATGAAC -3

Reverse primer:

`5`- GCGATCTCTCGTTGATCTCC-3

Forward primer:

`5`- GCATTTGCATTGTTTGCATT -3

Reverse primer:

`5`-GACATGCCGCCTGGAGAAAC-3

Forward primer:

`5`-AGCCCAGGATGCCCTTTAGT-3

Reverse primer:

CASP3

MT2

GAPDH

دادههای بهدستآمده از دستگاه  Real Time PCRبهصورت ( CTمیانگین  CTبرای هر نمونه) بودند
و با استفاده از نرمافزار اکسل 2به  ΔΔctتبدیل شدند که با استفاده از فرمول  2-ΔΔctاعداد نهایی بهدست
آمدند ( .)40شایان ذکر است که هنگام استفاده از فرمول  2-ΔΔctگروه کنترل بهعنوان مبنا قرار داده
شده است و سایر گروههای دیگر با گروه کنترل مقایسه شدند .در این روش ،گروه کنترل عدد یک
فرض میشود؛ زیرا ،تمامی دادههای گروهها از میانگین گروه کنترل کم میشوند و سپس ،به توان دو
میرسند .پس از آن ،اعداد نهایی بهدستآمده از فرمول  2-ΔΔctکمی سازی گردید و با استفاده از
نرمافزار اس.پی.اس.اس 3.پس از بررسی طبیعیبودن توزیع نمونهها با استفاده از آزمون شاپیرو -ویلک4
1. Anneling
2. Excel
3. SPSS
4. Shapiro -Wilk
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مورد ارزیابی قرار گرفت .بعد از تعیین طبیعیبودن ،برای تعیین اختالف میانگینها از آزمون تی دو
نمونة مستقل استفاده شد .برای رسم نمودار از نرمافزار پریزم 1استفاده شد .نتایج آزمون تی
( )tMT2 = 0.673, tCASP3 = -1.930نشان داد که میانگین بیان ژن کاسپاز 3-و متالوتیونئین 2-بافت
بطن چپ قلب گروه تجربی نسبت به گروه کنترل دراثر شش هفته تمرین استقامتی تدوامی ،بهترتیب
کاهش و افزایش یافت؛ اما این نتایج معنادار نبود ( .)PMT2 = 0.513, PCASP3 = 0.078تغییرات بیان
ژن در شکل شمارة یک نشان داده شدهاند.
مستقل2

شکل  -1تغييرات بيان ژن کاسپاز 3-و متالوتيونئين 2-در گروههاي پژوهش

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شش هفته تمرین استقامتی تداومی در موشهای صحرایی تفاوت
معناداری در میانگین بیان ژن کاسپاز 3-و متالوتیونئین 2-قلب گروه کنترل و گروه تجربی ایجاد
نکرد .فعالیت استقامتی تداومی بر بیان ژن کاسپاز 3-کاهش غیرمعنادار داشت و بر بیان ژن
متالوتیونئین 2 -قلب افزایش غیرمعناداری داشت.
یکی از عوامل مهم وابسته به سن در اختالل عملکرد قلب ،ازدستدادن سلولهای قلبی است.
ازدستدادن سلولهای قلبی با افزایش سن ازطریق آپوپتوز صورت میگیرد ( .)7دراینزمینه ،چند
مطالعه انجام شده است .پژوهشگران اهمیت مرگ آپوپتوزی را در بیماریهای قلبی بررسی کردند و
اظهار کردند که ممکن است مهار کاسپاز یک راه کارآمد برای جلوگیری از آپوپتوز قلبی باشد (.)41
1. Prism
2. Independent T Test
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سیو1و همکاران ( )20بیان کردند که مرگ برنامهریزیشدة سلولی در عضلة بطنی گروه تمرین 15
درصد پایینتر از گروه کنترل و در عضلة سولئوس  33درصد نسبت به گروه کنترل پایینتر است و
تمرین استقامتی بیان کاسپاز 3-را در هر دو عضالت اسکلتی و قلبی در موشهای صحرایی سالم
تنظیم میکند .در مطالعة حاضر نیز تمرین باعث کاهش غیرمعنادار بیان کاسپاز 3-شده است که
میتوان احتمال داد تمرین باعث کاهش کمشدن سلولهای قلبی شده است و اثر حمایتی بر تغییرات
بطن چپ و تنظیم منفی شاخصهای آپوپتوزی ازجمله کاسپاز 3-دارد .در پژوهش کواک 2و همکاران
( ،)41رتهای فیشر  344گروه تمرین روی تردمیل موتوری با سرعت 15متر در دقیقه با شیب 15
درجه یک ساعت در روز و پنج روز در هفته بهمدت  12هفته دویدند .سطح تمرین گروههای تمرین
بهتدریج از هفتة پنجم افزایش یافت و به  75درصد حداکثر اکسیژن مصرفی رسید .نتایج ،کاهش بیان
پروتئین کاسپاز 3-قلب را در گروه تمرین نشان داد .همانطورکه درهر دو مطالعه مشاهده شد ،تمرین
به کاهش بیان کاسپاز 3-منجر شد؛ ولی این کاهش در مطالعة حاضر معنادار نبود؛ اما مطالعة پوتری3
( )42نشان داد که درصد بیان کاسپاز 3-دراثر تمرین هوازی در رتهای نژاد ویستار افزایش مییابد.
بیان کاسپاز 3-در گروه چهار هفته و  12هفته تمرین هوازی و بیهوازی ،باالتر از گروه کنترل بود و
افزایش بیان کاسپاز 3-نشان میدهد که آپوپتوز سلولهای قلبی افزایش مییابد؛ درحالیکه در مطالعة
حاضر نتایج کاهش غیرمعنادار بیان کاسپاز 3-را نشان داد .دلیل متناقضبودن تحقیق پوتری با نتایج
مطالعة حاضر میتواند تأثیرات و مداخالت متغیرهایی مانند سن ،نـوع برنامة تمرینی و شدت تمرین
باشد .سن رتها در گروه موردبررسی در مطالعة پوتری ،هشت تا  10هفته بـود؛ درصورتیکه در
مطالعة حاضر ،سن رتها  24-26ماهه (سالمند) بود .بهنظر میرسد که احتماالً برای تغییرات بیان
ژن بطن چپ ،به مدت زمان بیشتری از تمرینهایی استقامتی در ردة سنی سالمند نیاز است عالوه بر
این ،به نظر میرسد شدت باالی پروتکل تمرینی در پژوهش پوتری نیز در تفاوت نتایج موثر بوده است
به گونهای که در تحقیق پوتری شدت به صورت روزانه و در تحقیق حاضر افزایش شدت تمرین به
صورت هفتگی بود.
در این پژوهش ،سازگاری ایجادشده در بیان متالوتیونئین 2-قلب درپی انجام شش هفته دویدن روی
تردمیل در رتها نیز مطالعه شد و مشخص شد که شش هفته دویدن بهصورت تداومی تأثیر
غیرمعناداری بر متالوتیونئین 2-قلب دارد .بهطورکلی ،پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که باالرفتن
1. Siu
2. Kwak
3. Putri
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دفاع آنتیاکسیدانی برای عملکرد انقباضی قلب مفید است و  MTبهعنوان یک آنتیاکسیدان در برابر
گونههای اکسیژنی و نیتروژنی فعال ،عمل میکند که سبب جلوگیری از مرگ سلولهای قلبی دربرابر
رادیکال آزاد میشود ( .)43 ،44پژوهشگران بیان کردهاند که تمرین استقامتی باعث کاهش  13تا 34
درصدی و تمرین درماندهساز باعث افزایش  21تا  75درصدی  MTدر قلب شده است ( .)45جوالزاده
و همکاران ( )46نشان دادند که اجرای یک جلسه فعالیت شدید باعث افزایش قابلتوجه مقادیر MT2
بافت قلب موشهای ویستار میشود .نظر به اینکه  MT2با توجه به میزان تولید تنش اکسیداتیو تولید
میشود ،این احتمال وجود دارد که معنادارنبودن نتایج پژوهش حاضر مربوط به نوع برنامة تمرینی
باشد ( .)32 ،33شعبانی و همکاران ( )47به مقایسة تأثیر تمرین هوازی و تناوبی با شدت باال بر
سطوح متالوتیونئین بافت قلب پرداختند .گروه تمرین هوازی بهمدت چهار هفته و هر هفته پنج
جلسـه تمـرین را روی نوارگردان بهمدت  30دقیقه و شدت  70تا  75درصد حداکثر اکسیژن انجام
دادند .همچنین ،گروه تمرین تناوبی با شدت باال ،بهمدت چهار هفته و هر هفته پنج جلسه دویدن را
با شدت  90تا  100درصد حداکثر اکسیژن مصرفی روی نوارگردان انجام دادند که مدت زمان دویـدن
روی نوارگردان  30دقیقه ،سه دوره تمرین چهاردقیقهای با تناوب شـدید ( 90تا  95درصد حداکثر
اکسیژن مصرفی) ،دو دوره تمـرین سهدقیقهای با شدت کم ( 50تا  60درصـد حـداکثر اکسـیژن
مصرفی) بود .شعبانی و همکاران گزارش کردند که متالوتیونئین قلبی درنتیجة تمرین تناوبی با شدت
باال افزایش مییابد و با تمرین هوازی کاهش مییابد .در مطالعة حاضر نیز افزایش متالوتیونئین را
مشاهده کردیم؛ اما این افزایش معنادار نبود .شاید علت معنادارنبودن نتایج ،ناکافیبودن شدت و مدت
زمان تمرین ورزشی یا سالمندبودن نمونههای پژوهش بوده باشد؛ زیرا ،در زمان پیری دفاع
آنتیاکسیدانی دچار ضعف میشود ( .)33چن 1و همکاران ( )48اثر  10هفته تمرین روی تردمیل را
روی موش نههفتهای نژاد اسپارگوداولی انجام دادند؛ بهطوریکه هفتة اول تمرین روی تردمیل با
سرعت  26متر در دقیقه با شیب دو درصد و مدت زمان  20دقیقه در روز و بعد از آن ،سرعت تردمیل
بهتدریج به  30متر در دقیقه بهمدت دو تا  10هفته ،و شیب تردمیل از دو درصد ،درهفتة ششم
بهتدریج افزایش پیدا کرد و درنهایت ،در هفتة دهم به  10درصد رسید (که این شدت تمرین معادل
 70درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بیان شده است) .آنها اظهار کردند که تمرین تغییری در سطح
 MTایجاد نکرد.
عوامل گوناگونی در مسیرهای خارجی و داخلی آپوپتوز دخیل هستند که به فعالشدن /فعالنشدن
پروکاسپازها و درنهایت ،فعالشدن /فعالنشدن کاسپاز 3-کلیدی در فرایند مرگ برنامهریزیشدة
آپوپتوزی منجر میشوند .با توجه به پژوهشهای انجامشده ،افزایش میزان تأثیر رادیکالهای آزاد
1. Chen
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اکسیژن و ضعف دفاع آنتیاکسیدانی در زمان سالمندی به افزایش میزان آپوپتوز با افزایش سن منجر
میشود ( .)34 ،36ظرفیت ضداکسایشی قلب ،ضعیف است و فقط در شرایط فیزیولوژیک طبیعی
کافی است و در شرایط استرسی مانند انجام فعالیت ورزشی میتواند آسیب قلبی را درپی داشته باشد.
پروتئینی به نام متالوتیونئین یک عامل ضداکسایشی مهم و ویژه در قلب شناخته میشود که هنگام
ایجاد تنش در قلب انباشته میشود و نقش مهمی در حفاظت عضلة قلبی دربرابر استرس اکسیداتیو
ایفا میکند و مشخص شده است که نهتنها ازطریق پاکسازی رادیکال آزاد ،بلکه با سرکوب رهایش
سیتوکروم  Cمیتوکندریایی نیز همراه است .سرکوب رهایش سیتوکروم  Cدر مسیر داخلی یا
میتوکندریایی آپوپتوز به کاهش فعالشدن پروکاسپازهای آغازگر و درنهایت ،کاهش فعالشدن
کاسپاز 3-کلیدی در فرایند مرگ برنامهریزیشدة آپوپتوزی منجر میشود (.)49
پژوهش حاضر کاهش معنادار بیان کاسپاز 3-وافزایش بیان متالوتیونئین 2-را در بافت قلب درپی
تمرین استقامتی تداومی نشان داد .بهنظر میرسد که بخشی از نتایج پژوهش حاضر را باید به تغییرات
در سطح پروتئین متغیرهای موردمطالعه نسبت داد که در این پژوهش بررسی نشدند؛ بنابراین،
پیشنهاد میشود سطوح پروتئینی ژنهای کاسپاز 3-و متالوتیونئین 2-دراثر فعالیت استقامتی تداومی
در پژوهشهای آینده ارزیابی شوند.
پيام مقاله :بهطورخالصه ،نتایج این پژوهش بیانگر نقش مفید شش هفته تمرین هوازی تداومی با
ویژگیهای پروتکل تمرینی مطالعة حاضر در تغییرات آپوپتوزی بافت قلب است که میتواند در
برنامههای پیشگیری و محافظت قلب از بیماریهای مرتبط استفاده شود .بدیهی است که تعمیم نتایج
پژوهش به جمعیت انسانی باید با احتیاط انجام شود.
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Abstract
The aim of this study was to evaluation the effect of 6 weeks continuous
endurance training (CET) on Caspase-3 and metallothionein-2 in left ventricular
Cardiac tissue of male rats.14 elderly male rats divided to two group’s control
(n=7) and endurance training (n=7) (65% - 70% maximum speed). Gene
expression of Caspase-3 and metallothionein-2 were assessment by Real time PCR and the quantification of gene expression levels using the formula 2-ΔΔct
were used by Independent t-test. The results showed that the 6 weeks of d CET
leads to non-significant decrease in Gene expression of Caspase-3 (P=0.078) and
non-significant increase of metallothionein-2 (P=0.513). It seems, continuous
endurance training does not to cause apoptotic damage in elderly people and can
be used in this population.
Keywords: Caspase-3, Metallothionein-2, Left Ventricular Tissue, Continuous
Endurance Activity, Apoptosis
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