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چکیده:
مقدمه :اثر فعالیت ورزشی بر بیان ژن های اثرگذار بر هایپرتروفی قلبی مشخص نیست .شواهد نشان میدهد که برخی از  miRNAها در بهبود عملکرد
قلب نقشی مهم ایفا میکنند .هدف از این پژوهش ،پاسخ ژن  miR-133aو برخی شاخصهای هایپرتروفی قلبی به یک دوره تمرین استقامتی بود.
روش کار :در این مطالعه تجربی 10 ،سر موش صحرایی نر چهار تا شش هفتهای نژاد ویستار به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تمرین قرار گرفتند.
تمرین استقامتی ،پنج روز در هفته با سرعت  25متر بر دقیقه و شیب صفر درجه به مدت دوازده هفته اجرا شد .میزان بیان ژنهای IGF-1 ،miR-133a
و IGF-Rبه روش  Real Time PCRاندازهگیری شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون  tمستقل در سطح معناداری آماری  P >0/05استفاده شد.

نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،دوازده هفته تمرین هوازی احتماالً میتواند فعالیتهای حفاظت قلبی را از طریق شاخصهای
هایپرتروفی قلبی افزایش دهد.
واژگان کلیدی :تمرین ،هایپرتروفی قلبیIGF- ،IGF-1 ،MiR-133a ،

سلولهای قلب ،رشد بطنی و هدایتپذیری قلب را تعدیل کرده و
بدین ترتیب میتواند عملکرد قلب مانند هدایت سیگنالهای
الکتریکی قلب ،رشد ،ساختار و انقباض عضلۀ قلب را تنظیم کند
[ .]4همچنین  miR-133aدر تجدید ساختار قلب و هایپرتروفی
قلبی نقش داشته و حذف آن در موش منجر به ناهنجاری شدید
از جمله نقص در دیواره بطن و دهلیز راست در اثر کاردیومیوپاتی
و فیبروز مفرط میشود [ .]5مشخص شده است که miR-133a
در تمایز به وسیله تنظیم مسیر عامل رشد شبه انسولینIGF-( 1-
 )1از طریق تنظیم کاهشی گیرنده  )IGF-R( IGF-1نقش دارد
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مقدمه:
در عصر حاضر با وجود پیشرفتهای حاصل در شیوههای
مراقبتهای بهداشتی ،هنوز هم بیماری قلبی -عروقی عامل
اصلی مرگ و میر در اکثر کشورهای دنیا است .بر اساس پیش
بینیهای سازمان جهانی بهداشت تا سال  2030بیش از 22/2
میلیون نفر ساالنه در اثر بیماری قلبی عروقی جان خود را از دست
میدهند [ .]1شواهد نشان دادهاند که برخی از  miRNAها در
پیشرفت بیماریهای قلبی از جمله ایسکمی میوکارد و برخی دیگر
در بهبود عملکرد نقش مهمی ایفا میکنند [ miR-133a .]2،3در
تکثیر و تمایز سلولها در دوران جنینی قلبی نقش دارد و تمایز
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یافتهها :نتایج نشان داد که پس از دوازده هفته تمرین هوازی بیان ژن  miR-133aو  IGF-1در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل به طور معناداری
باالتر بود ( .)P=0/001همچنین ،بعد از دوازده هفته تمرین هوازی تفاوت معناداری در بیان ژن  IGF-Rبین دو گروه مشاهده نشد (.)P<0/05
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روش کار:
پژوهش حاضر ،یک مطالعه تجربی -آزمایشگاهی از نوع
پسآزمون با گروه کنترل است .در این پژوهش تعداد  10سر
موش صحرایی نر چهار تا شش هفتهای از نژاد ویستار از انستیتو
پاستور آمل به عنوان نمونه انتخاب و به مرکز پژوهش منتقل
شدند .موش ها به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تمرین (هر
کدام پنج سر) قرار گرفتند .نمونههای مورد آزمایش در طی دوره
یک هفتهای آشنایی با محیط آزمایشگاهی دانشکده تربیت بدنی
و علوم ورزشی دانشگاه مازندران و آشنایی با نوارگردان و همچنین
مراحل اجرای پروتکل در قالب گروههای پنج تایی در قفسهای
پلی کربنات شفاف ،در محیطی با دمای  20تا  24درجه سانتی
گراد ،رطوبت  45تا  55درصد و چرخه تاریکی به روشنایی :12
 12ساعت نگه داری شدند .برای جذب ادرار و مدفوع نمونهها و
همچنین راحتی آنها از تراشه و بریدههای چوب استریل استفاده
شد .شستشوی قفسها روزانه انجام و تراشههای چوب نیز
تعویض میشدند .غذای نمونههای مورد آزمایش تولید شرکت
بهپرور آمل بود که روزانه درقفس آنها قرار داده میشد .آب مورد
نیاز نمونهها نیز به صورت آزاد در بطری  500میلی لیتری ویژه
نمونههای آزمایشگاهی در اختیار آن ها قرار می گرفت .در این
پژوهش اصول اخالقی نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی از جمله
در دسترس بودن آب و غذا ،شرایط نگهداری مناسب و عدم اجبار
در تمرینات مد نظر قرار گرفت .همه آزمایش ها بر اساس خط
مشیهای قرارداد هلسینکی اجرا شدند.
آزمودنیهای گروه تمرینی به اجرای دوازده هفته تمرین استقامتی
پرداختند .گروههای تمرین در هر هفته پنج روز با سرعت  25متر
بر دقیقه و شیب صفر درجه تمرین کردند .کل دوره تمرین شامل
سه مرحله بود :مرحله اول (مرحله آشنایی) :در این مرحله موشها
هرروز به مدت  10-15دقیقه با سرعت  10متر در دقیقه روی
تردمیل راه رفتند .مرحله دوم (مرحله اضافه بار) :در این مرحله
موشها ابتدا به مدت  20دقیقه و با سرعت  20متر بر دقیقه روی
تردمیل دویدند .به تدریج طی چهار هفته تمرین ،مدت و شدت
فعالیت افزایش یافته تا به میزان نهایی  60دقیقه و سرعت 25
متر بر دقیقه رسید .مرحله سوم (حفظ یا تثبیت بار) :موشهای
گروه تمرین طی دو هفته به شدت و مدت مورد نظر رسیدند و
هشت هفته باقیمانده را با شدت و مدت ثابت تمرین کردند (جدول
 .)1عالوه بر زمان های ذکر شده پنج دقیقه برای گرم کردن و
پنج دقیقه نیز برای سرد کردن با سرعت  8متر در دقیقه اختصاص
داده شد [.]18
 72ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی ( 10تا  12ساعت ناشتا)،
موشهای هر گروه با تزریق درون صفاقی کتامین ( 30-50
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[ IGF-1 .]6به عنوان عامل نوروتروفیک باعث جلوگیری از مرگ
سلولی فیزیولوژیک ،پیشبرد تکثیر ،مهاجرت و تمایز سلولهای
گلیال و نورونها میشود .همچنین کمبود آن در انسان با آتروفی
قلبی و اختالل در عملکرد عروقی همراه بوده و استفاده از آن در
افراد با مشکالت قلبی با افزایش برونده قلبی ،افزایش پاسخ
میوفیالمانتها به کلسیم و اتساع عروقی همراه است [.]7،8
شواهد پیشین نشان دادهاند  IGF-1میتواند انقباضپذیری
میوکاردیال را تنظیم کند .آثار مثبت  IGF-1با افزایش کلسیم در
انقباض میوکاردی همبسته نیست ،اما با حساسیت کلسیمی
میوفیالمانت همبستگی دارد IGFS .به  IGFR1که یک تیروزین
کیناز غشایی است و در هایپرتروفی فیزیولوژیک بافت قلبی نقش
دارد ،متصل شده و آن را فعال میکند [.]9
بهبود سبک زندگی از جمله روشهای درمانی و پیشگیری برای
بیماریهای قلبی  -عروقی است .به نظر میرسد بتوان با انجام
فعالیتهای ورزشی از بروز این گونه بیماریهای جلوگیری به
عمل آورد .نتایج در خصوص تاثیر تمرین ورزشی بر تغییرات بیان
ژن  miR-133aمتناقض است .در مطالعهای پس از چهارده هفته
تمرین استقامتی ،بیان این ژن در بافت قلبی موشهای
صحرایینژاد ویستار افزایش داشته که با افزایش معنادار نسبت
توده حجم بطن چپ به وزن بدن همراه بوده است [ .]10با این
حال ،در پژوهش انجام شده توسط سوسی در سال  2011مشاهده
شد میزان  miR-133aدر عضله قلب موشهایی که دو نوع
پروتکل تمرین استقامتی کم شدت و شدید را اجرا کرده بودند
کاهش یافته است [ .]11همچنین در پژوهش دیگری ،ده روز
تمرین استقامتی روی تردمیل سبب کاهش بیان ژن miR-133a
در قلب موشها شد [ .]12افزایش [ ]13و عدم تغییر معنادار []14
در میزان  IGF-1بافت قلبی متعاقب تمرینات ورزشی نیز گزارش
شده است.
فعالیت ورزشی منظم همواره به عنوان یک راه کار موثر و کم
هزینه برای پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی -عروقی توصیه
شده است [ .]15،16استفاده از تمرین های هوازی در مدلهای
تجربی با موشهای صحرایی سالم به عنوان ابزاری ارزشمند برای
شناسایی سازگاریهای مثبت عملکرد قلبی نشان داده شده است
[ .]17با این حال ،یافتهها در خصوص اثربخشی تمرین هوازی
روی شاخصهای هایپرتروفی قلبی محدود است .با توجه به این
که در زمینه اثر فعالیت ورزشی بر بیان ژن عوامل اثرگذار بر
شاخصهای هایپرتروفی قلبی پژوهش های بسیار اندکی انجام
شده و معدود پژوهش های انجام شده به نتایج متناقضی دست
یافتهاند ،از این رو ،پژوهش حاضر با هدف تعیین پاسخ miR-
 133aو برخی شاخصهای هایپرتروفی قلبی به یک دوره تمرین
استقامتی طراحی و انجام شد.

سوسن شاهین جهرمی و همکاران
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 )kg/mgو زایالزین ( )3-5 kg/mgبی هوش شدند .سپس بافت
قلب آنها نمونه برداری شده و پس از شستشو با سرم فیزیولوژیک
در میکروتیوبهای  1/8حاوی مایع  RNAlaterTMبا نسبت 20
درصد غوطه ور شده و برای انجام آزمایشهای ژنتیک به
آزمایشگاه انتقال داده شدند .بیان ژنهای فاکتورهای مورد نظر از
بافت قلب به روش  Real time–PCRسنجش و پس از کمی
سازی مقادیر بیان ژن با استفاده از فرمول  2-∆∆ctتجزیه و
تحلیل شدند .واکنش  PCRبا استفاده از PCR master mix

) (Applied Biosystemsو  SYBR Greenدر

دستگاه ABI Step

(Applied Biosystems, Sequence Detection Systems. One
) Foster City, CAطبق پروتکل شرکت سازنده انجام گرفت.

برای اطمینان از نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون شاپیرو -
ویلک و برای مقایسه میانگین تغییرات میزان بیان ژن گروهها از
آزمون تی مستقل استفاده شد .سطح معناداری در همه موارد
 p≤0/05در نظر گرفته شد .به منظور ثبت و تجزیه و تحلیل
دادهها از نرم افزار  SPSSنسخه  23استفاده شد.

جدول  :1پروتکل تمرین
هفتهها

جلسات تمرین

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

سرعت (متر در دقیقه)
مدت (دقیقه)
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10
15
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15
25
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45

25
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60

سرعت (متر در دقیقه)
مدت (دقیقه)
سرعت (متر در دقیقه)
مدت (دقیقه)

10
20
15
20

15
30
15
35

20
45
20
50

25
55
25
60

25
60
25
60

عوامل تمرینی
اول

دوم
سوم
چهارم
پنجم

بیان ژن  IGF-1بافت قلب موشهای صحرایی در گروه تمرین
استقامتی نسبت به گروه کنترل باالتر و تفاوت معنادار بود
(( )P=0/001نمودار .)2
بیان ژن  IGF-1Rبافت قلب موشهای صحرایی در گروه تمرین
نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری نداشت (( )P<0/05نمودار
.)3
3.00

2.00
1.50
1.00

بیان ژن )TC∆∆)a 133miR-

*

2.50

0.00
تمرین استقامتی

کنترل

نمودار  :1تغییرات بیان ژن  miR-133aبافت قلب موشهای صحرایی در دو گروه کنترل و تجربی (* تفاوت معنادار نسبت به گروه کنترل ())p≥ 0/05
مجله علوم پزشکی پارس ،دوره هجدهم ،شماره یک ،بهار 99

52

] [ DOI: 10.52547/jmj.18.1.50

0.50

] [ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-01-28

یافتهها:
نتایج نشان داد بیان ژن  miR-133aگروه تمرین نسبت به کنترل
تفاوت معناداری دارد ( .)P< 0/001تمرین استقامتی موجب
افزایش معنادار بیان این ژن در بافت قلب موشهای صحرایی
نسبت به گروه کنترل شد (نمودار .)1

هفته پنجم تا
دوازدهم
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2.50

*

1.50

1.00

بیان ژن )CT∆∆(1 IGF-

2.00

0.50

0.00
تمرین استقامتی

کنترل

نمودار  :2تغییرات بیان ژن  miR-133aبافت قلب موشهای صحرایی در دو گروه کنترل و تجربی (* تفاوت معنادار نسبت به گروه کنترل ().)p≥ 0/05

1.20

0.80
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0.60

بیان ژن )R )∆∆CT1IGF-

1.00

0.40
0.20
0.00
تمرین استقامتی

کنترل

نمودار  :3تغییرات بیان ژن  IGF-1Rبافت قلب موشهای صحرایی در دو گروه کنترل و تجربی

تمرین شنا بر بیان قلبی میزان  miR-133aروی  40موش ماده
ویستار با افزایش میزان بیان این ژن در بافت قلبی همراه بود
[ .]20با این حال ،مخالف با یافتههای پژوهش حاضر ،در ارتباط
با بافت عضلۀ قلب ،در پژوهش انجام شده توسط سوسی در سال
 2011مشخص شد که موشهایی که دو نوع پروتکل تمرین
استقامتی کم شدت (ده هفته شنا ،پنج روز در هفته به مدت یک
ساعت) و شدید (همان پروتکل کم شدت تا هفته هشتم ،از هفته
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بحث:
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دوازده هفته تمرین هوازی
موجب افزایش بیان ژن  miR-133aمیشود .در رابطه با اثر تمرین
بر بیان این ژن پژوهشهای اندکی انجام شده و در تفسیر نتایج
نیز سازوکارهای متفاوتی بیان شدهاست .در مطالعه انجام شده
روی موش های نر نژاد ویستار با اعمال شش هفته تمرین تناوبی
با شدت باال ( 90-85درصد  )Vo2maxافزایش بیان ژن miR-
 133aمشاهده شد [ .]19همچنین در بررسی تأثیر هشت هفته

پاسخ  mir133aو برخی شاخص های هایپرتروفی
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با اثر تمرین ورزشی بر این دو ژن در بافت قلبی نشان داده شده
است که دوازده هفته تمرین هوازی به صورت پنج بار در هفته
میتواند کاهش ناشی از سن را در  IGF-1و  IGF-1Rبافت قلبی
موشها جبران کند .همچنین گزارش شده است که  IGF-1در
قلب سبب افزایش فعالیت میتوکندریایی پروتئین آنتیآپوپتوزی به
نام  Bcl-Xlدر بافت زنده میشود [ .]26در مطالعه دیگری
مشخص شد که تمرین ورزشی میتواند سبب تغییر هایپرتروفی
پاتولوژیک قلبی به هایپرتروفیک فیزیولوژیک از طریق عملکرد
 IGF-1در موشهای با پرفشارخونی شده و بیان شد  IGF-1نقش
آنتیاکسیدانتی خود را توسط کاهش تولید  H2O2به همراه
افزایش تولید سوپراکسید دیسموتاز اعمال می کند [IGFS .]27
به  IGFR1که یک تیروزین کیناز غشایی است متصل شده و آن
را فعال میکند که در هایپرتروفی فیزیولوژیک بافت قلبی نقش
داشته و نقش سیگنالینگ  IGF-1R –AK tدر مسیر فعالیت IGF-
 1Rبیان شده است [ .]9شواهد پیشین نشان میدهند که افزایش
بیان بیش از اندازه میکرو RNAها منجر به مهار تکثیر سلولی،
تهاجم ،مهاجرت و تومورزایی با هدف قرار دادن  IGF-1میشود
که بیشتر توسط مسیرهای سیگنالینگ پایین دست از جمله PI3K
 / AKTو  MAPK / ERKتنظیم میشوند [ .]28مهار این میکرو
RNAها اثر آپوپتوز را عمدتاً از طریق مسیر  IGF-1سرکوب کرده
و بر میزان ضد آپوپتوز  Bcl-2و  Bax-apoptotic Baxو کاسپاز 3
تأثیر گذاشته و مسیرهای سیگنالینگ  ASK1-JNK / P38را
غیرفعال میکند [ .]29همچنین همبستگی مثبت بین miR-133a
و  IGFو  IGFRگزارش شده و نشان داده شده است که بیان بیش
از حد  miR-133aفعال شدن مسیر سیگنال  AKTو  ERKرا مهار
میکند که خود موجب سرکوب رشد سلول میشود .این یافتهها
نشان میدهد که  miR-133aبا هدف قرار دادن  IGF-1Rممکن
است به عنوان سرکوبگر تومور عمل کند [.]30
نوع مداخله تمرین هوازی از نقاط قوت پژوهش حاضر بود ،چرا که
این نوع تمرین با وجود محدودیتهای اجرایی می تواند پاسخها و
سازگاریهای متفاوتی نسبت به برنامههای تمرینی دیگر داشته
باشد .محدودیتهایی نیز در پژوهش حاضر وجود داشت که از
جمله میتوان به عدم اندازهگیری دیگر فاکتورهای مرتبط با
هایپرتروفی قلبی اشاره کرد .اندازهگیری مسیرهای سیگنالینگ
همچون تنظیم مسیرهای کلسیمی ،کالسینورین و
 AMPK ،CaMKو همچنین گیرندههای آدرنرژیک نیز میتواند
اثرات فعالیت بدنی بر عوامل رونویسی درگیر در هایپرتروفی عضله
قلبی را به طور روشنتری نشان دهد .این نقطه ضعف پژوهش
حاضر میتواند پیشنهادی برای مطالعات آینده به منظور
اندازهگیری این عوامل در بافت قلب در نظر گرفته شود.

] [ DOI: 10.52547/jmj.18.1.50

نهم به بعد دو جلسه در روز و از هفته دهم به بعد سه جلسه در
روز) را اجرا کرده بودند ،میزان  miR-133aدر عضله قلب آنها در
اثر هر دو شدت تمرین کاهش داشت [ .]11در پژوهش دیگری
ده روز تمرین استقامتی روی تردمیل سبب کاهش بیان ژن miR-
 133aدر قلب موشها شد [ .]12با توجه به نتایج مطالعات انجام
شده ممکن است به کارگیری شدتهای مختلف تمرین در
پژوهشهای گوناگون علت تناقض در نتایج باشد .همچنین پس
از یک دوره دوازده هفتهای تمرین استقامتی با شدتهای متفاوت
تمرین استقامتی در روزهای مختلف هفته ،کاهش بیان ژن miR-
 133aدر عضله پهن جانبی مردان مشاهده شد [ .]21احتماالً عدم
همخوانی نتایج این پژوهش با یافتههای فوق را بتوان به نوع بافت
مورد بررسی نسبت داد .در پژوهش حاضر شدت تمرین متوسط
بود و میزان  miR-133aدر گروه تمرین با افزایش همراه بود.
بنابراین ،ممکن است عوامل دیگری به جز شدت تمرین از جمله
نوع آزمودنی ها و یا نوع تمرین در تغییر بیان این ژن موثر باشد.
مرتبط با سازوکارهای درگیر در افزایش  miR-133aپس از تمرین
ورزشی ،در یک مطالعه پس از یک دوره تمرین تناوبی با شدت
باال میزان واسطههای باالدستی موثر در تحریک بیان این ژن
همچون رهایی کلسیم ،میزان کلسیم-کالمودولین ( )caMKو
میتوژن فعالشده با پروتئینکینازهایی ( )MAPKاز جمله PGC-
 1افزایش یافتند [ .]22افزایش بیان ژن  miR-133aباعث کاهش
گونههای واکنش پذیر اکسیژن ( )ROSو مالوندیآلدهید
( )MDAو افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز ( ،)SODافزایش
میزان گلوتاتیون پراکسیداز( )GPxو محافظت از کاردیومیوسیتها
در مقابل آپوپتوز میشود .همچنین ژن  miR-133aبیان
پروتئینهای آپوپتوز را سرکوب و بیان  Bcl-2را بهبود میبخشد.
 Bcl-2یک پروتئین ضد آپوپتوز ،سیگنالینگ آپوپتوز را با جلوگیری
از انتشار سیتوکروم  Cو مهار فعال سازی پایین دست کاسپاز
تنظیم میکند [ .]23،24این نوع  miRNAاز طریق مهار کاسپاز
 9و  3سبب مهار آپوپتوز میشود .مولکولهای فراوانی در
مسیرهای آپوپتوز درگیر هستند که شناخته شدهترین آنها،
کاسپازها هستند .کاسپازها ،پروتئازهایی با ساختار سیستئین –
آسپارتات هستند که بیشتر به شکل زیموژن بوده و با پروتئولیز
شدن به پروتئاز فعال تبدیل میشوند .با فعال شدن کاسپازهای
آغازگر ،آبشاری از کاسپازها فعال میشوند و سلول به سمت
خودکشی خود پیش میرود [ .]25بنابراین ،ممکن است تمرین
هوازی با شدت متوسط از طریق تاثیر بر بیان ژن miR-133a
سبب مهار کاسپازها و مهار آپوپتوزیس سلول قلبی شود.
دیگر یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که دوازده هفته تمرین
هوازی موجب افزایش بیان ژن  IGF-1می شود .همچنین تمرین
هوازی بر کاهش غیر معنادار بیان ژن  IGF-Rهمراه بود .در ارتباط
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:تشکر و قدردانی
بدین وسیله از کلیه افرادی که در انجام پژوهش حاضر همکاری
. صمیمانه تشکر و قدردانی میشود،داشتهاند
:تعارض منافع
.هیچگونه تعارض منافع در اجرای این پژوهش وجود نداشته است

 و برخی شاخص های هایپرتروفیmir133a پاسخ

:نتیجهگیری
 نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دوازده هفته،به طور خالصه
 میIGF-1  وmiR-133a تمرین هوازی موجب افزایش بیان ژن
 به نظر. تاثیر معناداری نداردIGF-R  ولی روی بیان ژن،شود
میرسد که دوازده هفته تمرین هوازی احتماالً میتواند
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Abstract:

Introduction:
The effect of exercise on the expression of genes affecting cardiac hypertrophy is unclear. Evidence
suggests that some miRNAs play an important role in improving heart function. The aim of this study
was to evaluate the response of miR-133a and some markers of cardiac hypertrophy to endurance
training.
Methods and Materials:
To implementation of this experimental research, 10 male Wistar Rats (4-6 weeks old) randomly were
divided into 2 groups control and endurance training. Endurance training performed 5 days a week at a
speed of 25 m/min and a gradient of zero degrees for 12 weeks. The expression of miR-133a, IGF-1
and IGF-R genes were measured by Real Time PCR. Data were analyzed by independent t-test at the
P<0.05.
Results:
The results showed that after 12 weeks of aerobic exercise the expression of MiR-133a and IGF-1 gene
was significantly higher in the exercise group than in the control group (P=0.001). Also, after 12 weeks
of aerobic training, no significant difference was observed in IGF-R gene expression between the two
groups (P <0.05).
Conclusion:
According to the findings of the present study, twelve weeks of aerobic exercise may possibly increase
cardiac protection activities through cardiac hypertrophy indices.
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