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Abstract:
Background: Histone Dacetylases-4 (HDAC4) is phosphorylated by calcium-calmodulindependent kinase (CaMKII) that plays an important role in cardiac tissue hypertrophy.
Therefore, the present study aimed to investigate the effect of moderate intensity exercise on
HDAC4 and CaMKII genes expression in myocardial Wistar male rats.
Materials and Methods: In this experimental study, 19 adult male rats with 10 weeks of age
and weighing of (243±8.2 g) were divided into 2 groups (endurance training=9) and
(control=10) based on weight matching. Training program consisted of 6 weeks of endurance
training, 5 days per week and moderate intensity. 24 hours after the last training session,
cardiac tissue samples were extracted to measure the expression levels of HDAC4 and
CaMKII by in vitro Real Time PCR. Data were analyzed using SPSS software version 23 and
independent t-test was used.
Results: The results showed that the expression of both HDAC4 and CaMKII genes in the
exercise group was lower than the control group, significantly (P<0.001).
Conclusion: According to the results of the present study, it seems that moderate intensity
endurance training can change some factors related to cardiac hypertrophy tissue of rats and
can be effective in preventing cardiovascular disease.
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اثر فعالیت ورزشی با شدت متوسط بر میزان بیان ژن  HDAC4و  CaMKIIدر میوکارد
رتهای نر
1

*2

3

4

خالصه:
سابقه و هدف :هی ستون دا ستیالزها )HDAC4) 4-که ف سفوریله شدن آنها بهو سیله کیناز واب سته به کل سیم کالمودولین ((CaMKII
صورت میگیرد ،نقش مهمی در رشد و نمو بافت قلب دارد .از اینرو هدف از مطالعه حاضر ،بررسی اثر فعالیت ورزشی با شدت متوسط
بر بیان ژنهای  HDAC4و  CaMKIIدر میوکارد رتهای نر نژاد ویستار بود.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی 19 ،سر موش صحرایی نر بالغ با  10هفته سن و وزن  243±8/2گرم برا سا

هم سان سازی وزن

به  2گروه (تمرین استقامتی= )9و (کنترل= )10تقسیم شدند .برنامه تمرینی شامل  6هفته تمرین استقامتی 5 ،روز در هفته با شدت متوسط
بود 24 .ساعت پس از آخرین جلسه تمرین ،نمونههای بافت قلب برای اندازهگیری سطوح بیان ژنهای  HDAC4و  CaMKIIبا استفاده
از روش آزمایشخخگاهی  Real Time PCRمورد بررسخخی قرار گرفتند .تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نرمافزار  SPSSویرایش  23و با
استفاده از آزمون تی مستقل انجام شد.
نتایج :یافتهها نشخخان داد میزان بیان هر دو ژن  HDAC4و  CaMKIIدر گروه تمرین بهطور معنیداری کمتر از گروه کنترل بوده اسخخت
).(P<0/001
نتیجهگیری :با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،بهنظر میرسد که تمرین استقامتی با شدت متوسط میتواند برخی از فاکتورهای
مرتبط با هایپرتروفی بافت قلب رتها را تغییر دهد و همچنین میتواند در پیشگیری از بیماریهای قلبی  -عروقی مؤثر باشد.
واژگان کلیدی :تمرین استقامتی با شدت متوسط ،CaMKII ،HDAC4 ،میوکارد ،رتهای نر
دو ماهنامه علمی  -پژوهشی فیض ،دوره بیست و چهارم ،شماره  ،4مهر و آبان  ،1399صفحات 357-365

مقدمه

بافت قلب در پاسخخ به اسخختر های مطلوب واردشخخده ،ازجمله
الزمه یک زندگی سالم ،دا شتن سی ستم قلبی  -عروقی

فعالیتها و تمرینات ورزشخخی توانایی سخخازگاری دارد [ ]1که این

کارآمد ا ست .زندگی ما شینی امروز ،کمتحرکی و تغذیه نامنا سب

نوع سخخازگاری و تجدید سخخاختار در عضخخله قلبی به نوع تمرین

خطرهای بیشماری برای قلب به دنبال دارند.

ورزشی ،شدت ،مدت ،حجم و طول دوره تمرینی بستگی دارد []2؛
بهطوری که مش خ

 .1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 . 2دانشیار ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و

شخخده اسخخت ،فعالیتهای ورزشخخی هوازی با

اعمال پیشبار حجمی بر ع ضله قلب ،از الگوی هایپرتروفی برونگرا
پیروی میکنند و موجب ارتقای بافت قلب و به تبع آن بهبود عملکرد

روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

قلب میشوند [ .]3مطالعخات اپیخدمیولوژیکی از این فرضیه حمایت

 .3استاد ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،

میکند که فعالیت بدنی اگر به اندازه ،با برنامه و منظم باشد ،عاملی

دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .4استادیار ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید
چمران اهواز ،اهواز ،ایران

مهم برای تقویت قلب اسخخت [ ،]4اما ابهامات بسخخیاری در مورد
چگونگی ای جاد این تغییرات و طری قه دسخخت یابی به عملکرد بهتر

 .5دانشیار ،گروه علوم پایه ،بخش بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ،دانشکده

وجود دارد .تغییرات ژنی و ت جد ید سخخخاخ تار ق لب از مهمترین

دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

سازگاریهای تمرینات ا ستقامتی ا ست که از طریق فرآیندی به نام

* نشانی نویسنده مسؤول:

اردبیل ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه محقق اردبیلی
تلفن09143512590 :

دورنویس04533520456 :

پست الکترونيکl_bolboli@uma.ac.ir :
تاریخ دریافت98/11/28 :

تاریخ پذیرش نهایی99/5/15 :

اپیژنتیک ) (Epigeneticصورت میگیرد و شامل دا ستیال سیون
) (Deacetylationو استیالسیون ) (Acetylationمیباشد [،]6،5
که بهترتیب موجب تراکم و عدم تراکم کروماتین میشخخو ند .این
اعمال توسط پروتئینهای خانواده هیستون داستیالزها )(HDACs
و استیل ترانسفرازها ) (HATsو بیش ختر فاکتورهایی ک خه بی خان
ژن زنجیره سخخنگین میوزین ) (MHCق لب را کنترل میکن ند،
صورت میگیرد و ب خا  HATو  HDACsدر ارتباط هستند [.]8،7

358

Downloaded from feyz.kaums.ac.ir at 23:15 +0330 on Monday January 18th 2021

مژده خواجهلندی  ،لطفعلی بلبلی  ،معرفت سیاهکوهیان  ،محمد رمی  ،محمدرضا تابنده

5

فعالیت ورزشی و بیان ژنهاي  HDACو ... ،CaMKII

ازجمله عوامل تأثیرگذار بر تغییرات ژنی نا شی از ورزش مح سوب

هایپرتروفی قلب مرتبط هسخخت ند ،سخخرکوب میکند [ .]20،19در

میشخخود که نقش سخخرکوبکنندگی بیان ژن را برعهده دارد [.]9

پژوهش های م تلفی به بررسخخی میزان  ،HDAC4مت عاقخب

کروماتینی که در حالت متراکمتری قرار دارد ،فعالیت رونویسخخی

تمرینهای اسخختقامی پرداخته و نتایج متناقضخخی دیده شخخده اسخخت؛

ندارد و با متراکم شدن در داخل  DNAکروماتین ،رونوی سی ژن

بهطوری که در تحقیق پیرکی و همکاران مشخخ

گردید که 10

بهشخخدت سخخرکوب میشخخود [ .]10در ایجاد فشخخردگی سخخاختار

هفته شخخنای واماندهسخخاز باعث افزایش  HDAC4در بطن چپ

کروماتین ،فاکتور  HDAC4نقش اصخخلی را بازی میکند .پروتئین

موش های صخخحرایی نر گرد یده اسخخخت [ .]21همچنین فتحی و

 HDAC4عمدتاً در ه سته و سیتوپال سم سلول قرار دارد و چون

همکاران در مطالعه خود افزایش معنیدار ژن  HDAC4را در بطن

عملکرد آنها برای میوژنیک ع ضالت ا سکلتی قلبی ب سیار حیاتی

چپ موشهای نری که  14هفته تمرین ا ستقامتی دا شتند ،م شاهده

است ،بهطوری که تنظیم نامناسب فعالیت  HDAC4با هایپرتروفی

کرد ند [ .]22این در حالی اسخخخت که در م طال عه  Medeirosو

قلبی و مرگ ناگ هانی همراه اسخخخت [ HDAC4 .]11از طریق دو

هم کاران کاهش معنیدار  HDAC4پس از تمرین اسخخت قامتی

ناحیه مستقل ،رونویسی را سرکوب میکند :یکی از طریق ناحیهای

م شاهده شد [ .]23اثر تمرین ورز شی بر میزان تغییرات CaMKII

که متشخخکل از قسخخمت  208در پایانه  Nخود اسخخت و دیگری

بهندرت مورد برر سی قرار گرفته ا ست Rose .و همکاران ،افزایش

ناحیهای که در قسمت داستیالز قرار دارد [ .]12رونویسی از طریق

کو تاه مدت  CaMKIIرا در عضخخالت اسخخکلتی پس از تمرین

دو تا دومن مستقل  HDAC4سرکوب می شود ،ن ست دومنی که

ورزشی گزارش نمودنخخخد [ Kemi .]24و همکاران با بالک نمودن

متشخخکل اسخخت از قسخخمت  208در پایانه  Nو دوم دومنی که در

 ،CaMKIIکاهش تراکم فسخخفولمبان فسخخفریله را پس از تمرین

قسمت داستیالز قرار دارد HDAC4 .از طریق ناحیهای کوچک در

نشخخان دادند [ .]25بنابراین از یکسخخو مشخخاهدات در زمینه تأثیر

پا یا نه  Nخود با ایزوفرم  ،Cفاکتور افزایشده نده میوسخخ یت

فعالیت ورز شی بر تغییرات آنزیم  CaMKIIب سیار اندک میبا شد

) (MEF2Cدر تعامل ا ست [ ]13و موجب سرکوب آن می شود

و نیز مجهوالت ب سیاری وجود دارد و از سوی دیگر تحقیقات در

[ ]14و بدینترتیب مانع هایپرتروفی قلب میگردد .برخالف هیستون

زمینه  HDAC4با نتایج ضخخد و نقیضخخی همراه میباشخخد .بهنظر

داسخختیالزهای دیگر HDAC4 ،دارای یک جایگاه اتصخخالی برای

میرسد تاکنون در پژوهشی بیان ژن  CaMKIIدر بافت قلب پس

 CaMKIIا ست که از این طریق سیگنالهای واب سته به کل سیم،

از انجام یک دوره تمرین ا ستقامتی برر سی ن شده ا ست ،در نتیجه

قادر است رشد قلب را تنظیم کند [ .]15به اینصورت که فسفوریله

پیگیری تغییرات آن به دنبال  HDAC4در عضخخله قلبی با توجه به

شدن  HDAC4بهو سیله  CaMKIIموجب می شود که به درون

نقش مهمی که در پروسخه هایپرتروفی قلب دارد ،ایدهآل میباشخد.

سخخیتوپالسخخم رانده شخخود و به این طریق فرصخختی برای فعالیت

حال ،پرسخخشخخی که مطرح میشخخود این اسخخت که آیا فعالیتهای

 MEF2Cو رشخخخد هایپرتروف یک ق لب ای جاد ک ند [ .]16ب نابراین

اسخختقامتی که موجب هایپرتروفی قلب میشخخود ،بر بیان ژنهای

 CaMKIIتحت شرایط فیزیولوژیک به عملکرد طبیعی قلب کمک

 HDAC4و  CaMKIIکه در هایپرتروفی ق لب نقش مؤثری

میکند [ .]15آنزیم  CaMKIIدر نوسان با چندین پروتئین کلیدی

دارند ،تأثیر میگذارد؟ به این ترتیب ،هدف از مطالعه اخیر ،بررسی

دخ یل در تنظیم حاد هموسخخ تاز کلسخخیم ازجم له گیر نده های

اثر  6هفته فعالیت ورزشخخی با شخخخدت متوسخخط بر بیان ژن های

ریانودین ) ،(RyRکانال های کلسخخیمی  Ca-ATPaseشخخب که

 HDAC4و  CaMKIIدر میوکارد موشهای نر نژاد ویستار بود.

سخخارکوپالسخخمی ،فسخخفوالمبان و کانالهای کلسخخیمی نوع  Lدر
میوسخخیتهای بطنی نقش دارند [ .]17تغییر در عملکرد CaMKII

مواد و روشها

میتواند از طریق پی شبرد مکانی سمهای منجر به هایپرتروفی ،اختالل

نمونهها

در عملکرد پروتئینهای دخیل در جابهجایی کلسیم و یا آپوپتوزیس

پژوهش حاضخخر از نوع بنیادی به روش تجربی و شخخیوه

به ایجاد و پیشرفت نارسایی قلبی کمک کند [ .]18یافتههای حاصل

آزمایشخخگاهی با طرح پسآزمون بود .این پژوهش با رعایت کلیه

از پژوهش ها نشخخخان مید هد که ژن های ز یادی در غ یاب ژن

اصخخول آییننامه اخالق در پژوهش مصخخوب وزارت بهداشخخت و

 HDAC4در قلب افزایش مییابند؛ ازجمله :ژنهای میوفیالمنتها،

درمان انجام شخخده و در کمیته اخالق در پژوهش دانشخخگاه علوم

ژن هایی که در انق باض ق لب نقش دار ند و ژن های تنظیمکن نده

پزشخخکی اردبیل با شخخماره  IR.ARUMS.REC.1398.251در

میتوان ب یان نمود که

سال  1398به ت صویب ر سیده ا ست .در تحقیق حا ضر ،تعداد 19

هموسخخ تاز یون کلسخخیم .بر این اسخخخا
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هیسخختون داسخختیالز (HDAC4: Histone Dacetylases 4) 4

 ،HDAC4گروههایی از ژنهای ویژه را که بخخخخا عملکخخخخرد و

خواجهلندی و همکاران
پروتکل ورزشی

سخخر موش صخخحرایی نر بالغ نژاد ویسخختار با  10هفته سخخن و وزن
منتقل شدند .دو هفته جهت سازگاری با محیط و ر سیدن به دامنه

شدت متوسط استفاده شد؛ بدینصورت که گروه ورزشی با رعایت

وزنی مطلوب در قفس هایی از جنس پلیکرب نات در د مای 20±2

ا صل ا ضافهبار در معرض تمرین روی نوار گردان (تردمیل حیوانی

درجه سخخانتیگراد ،رطوبت  25تا  30درصخخد و چرخه تاریکی به

مدل آذرخش ،شرکت مهند سی پی شرو اندی شه صنعت ،ایران) به

رو شنایی  12:12ساعته (از  7صبح تا  7شب) نگهداری شدند.

تعداد  5جلسخخه در هفته و بهمدت  6هفته قرار گرفت .سخخرعت و

تهیه شخخد و آب

مدت تمرین نوار گردان بهتدریج افزایش یافت :از  10متر در دقیقه

آشخخامیدنی بهصخخورت آزادانه در اختیار رتها قرار گرفت .پس از

برای  10دقی قه در هف ته اوّل 10 ،متر در دقی قه برای  20دقی قه در

انتقال بخه آزمایشخگاه و آشنایی با فعالیخت ورزشخی روی تردمیخل

هفته دوم 15 ،متر در دقیقه برای  20دقیقه در هفته سوم 15 ،متر در

هم سان سازی وزن بهطور

دقیقه برای  30دقیقه در هفته چهارم ،به  17-18متر در دقیقه برای

ت صادفی به دو گروه تق سیم شدند :گروه سالم تمرین ( :)HTاین

 30دقی قه در هف ته پنجم افزایش یا فت [ .]26ج هت رسخخ یدن به

گروه شامل  9سر موش صحرایی نر سالم بود که در برنامه تمرینی

سخخازگاریهای بهدسخختآمده در حالت یکنواخت ،تمامی متغیرهای

نوار گردان شخخرکت کردند و گروه سخخالم کنترل ( :)HCاین گروه

تمرینی در هفته پایانی (هفته ش شم) ثابت نگه دا شته شدند .جهت

شخخامل  10سخخر موش صخخحرایی نر سخخالم بود که هیچگونه فعالیت

ر عا یت ن کات اخالقی برای وادار کردن به دو یدن از شخخوک

ورزشی روی آنها انجام نگرفت.

الکتریکی استفاده نشد و بهجای آن میله پالستیکی بهکاررفت.

غذای مصخخرفی از شخخرکت خوراک دام پار

م صوص جوندگان ،موشها برا سا

جدول شماره  -1پروتکل تمرینی در طول  6هفته
هفته

هفته

هفته

هفته

هفته

هفته

اوّل

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

مدت تمرین (دقیقه)

10

20

20

30

30

30

سرعت نوار گردان (متر بر دقیقه)

10

10

15

15

18-17

18-17

شیب (درجه)

0

0

0

0

0

0

تکرار (روز در هفته)

5

5

5

5

5

5

تصخخادفی ،هگزامر شخخد و در واکنشهایی با حجم  20 μLمطابق

آنالیز کمّی بیان ژن
 24سخخخا عت پس از آخرین جلسخخخه تمرین ،موش های

د ستورالعمل شرکت مورد برر سی قرار گرفت .بهمنظور تأیید بیان

صخخحرایی توسخخط تزریق درونصخخفاقی ترکیبی از 75mg/kg-1

ژنهای مورد بررسخخی ،ابتدا واکنش روی بافتهای انت ابی انجام

کتامین و  5mg/kg-1زایالزین بیهوش شخخدند و بافت قلب تحت

گردید و سپس برای برر سی مقای سهای بیان ژنها از آزمون PCR

آناتومی جدا شد .بافتهای قلب

در زمان حقیقی استفاده شد .همچنین برای طراحی پروب و پرایمر،

تا قبل از انجام بررسخخیهای آزمایشخخگاهی در دمای  -70نگهداری

نرمافزار  Beacon designer TM7/01به کار گرف ته شخخخد.

شدند .ا ست راج  RNAبا ا ستفاده از کیت تجاری  TRIZOLو

واکنش های  PCRبا اسخخت فاده از آنزیم  Taq polymeraseدر

مطابق با روش ارائهشخخده توسخخط شخخرکت انجام شخخد .بهمنظور

واکنشهایی با حجم  25 μLانجام شخخد .نمونه  cDNAبافت قلب

حذف  ،DNAتمام نمونههای  RNAبهمدت  1سخخاعت با آنزیم

بهعنوان کنترل مث بت و یک نمو نه واکنش فا قد  cDNAبهعنوان

 Dnaseو مطابق روش ارائهشده توسط شرکت تیمار شدند .غلظت

کنترل منفی در هر واکنش  PCRدر نظر گرفته شد .برای م شاهده

و میزان خلوص نمو نه های  RNAپس از قرا ئت جذب آن ها در

مح صول  PCRاز ژل آگاروز دو در صد تهیه شده در محلول بافر

طول موج  260 nmو نیز محاسبه نسبت جذب  260/280با استفاده

 TAEاسخخت فاده شخخخد .برای ارز یابی تغییرات ب یان ژن ها ،روش

شرایط ا ستریل ،تو سط مت ص

-ΔΔCt

 2و دستگاه  Mini Option Tmمحصول شرکت

از اسخخپکتروفوتومتر بیوفتومتر (اپ ندورف ،آل مان) تعیین گرد ید.

مقایسهای

نمونههایی که ن سبت جذب  260/280آنها بیش از  1/8بود ،جهت

بیوراد و کیت تجاری  qPCR Probe Master Bioneerبه کار

سنتز  cDNAمورد ا ستفاده قرار گرفتند .سنتز  cDNAبا ا ستفاده

گرفته شد .مقادیر مقایسهای بیان ژنهای موردنظر در مقایسه با بیان

از ک یت ت جاری  AmpliSenceصخخورت پذیر فت .پرایمر های
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 8±243/2گرم بهعن خوان نمون خه خریداری و ب خه مرک خز پژوهش

در پژوهش حا ضر از تمرین ا ستقامتی روی نوار گردان با

فعالیت ورزشی و بیان ژنهاي  HDACو ... ،CaMKII
 GAPDHدر هر بافت توسخخط نرمافزار ژن ،ارزیابی و براسخخا
رابطه 2-ΔΔCtگزارش گردید.
جدول شماره  -2توالی پرایمرهاي مورد استفاده در پژوهش

پس از توزیع نرمال داده ها و تجانس واریانس ،بهترتیب از آزمون

ارزیابی هایپرتروفی بطن چپ
برای دستیابی به میخزان هخایپرتروفی قلب از ارزیابی نسبت

شاپیرو ویلک ،آزمون لوین ) (P≥0/05و آزمون آنالیز  tم ستقل با

وزن بطن چپ بخه وزن بدن و سطح رویه بدن استفاده گردید .بدین

معنیداری  P<0/05برای بررسخخی تفاوت بین دو گروه

بخرای نسبی کردن وزن بطن چپ (نرمال کردن)

منظور دو شخاخ

و تأیید کردن هایپرتروفی بهکار رفت .در حالت بیهوشی ،وزن و

شخخاخ

تمرین و کنترل ا ستفاده شد .کلیه برر سیهای آماری با ا ستفاده از
نرمافزار  SPSSنس ه  23انجام گرفت.

طول بدن حیخوان (از دهان تا ابتدای دم) ،برای محاسبه سطح رویه
بدن ) BSA (Body Surface Areaانخدازهگیخری شخد .طول
است وان درشتنی توسط کولیس اندازهگیری شد .سپس قلب حیوان
از شکاف ناحیه سینه ،خارج و پس از اندازهگیری وزن قلب ،بطن

نتایج
نتایج جدول شماره  3نشان میدهد که وزن بدن گروه
تمرین ( ،)269/27±38/15کمتر از گروه کنترل 275/75±26/18

چپ نیز به دقت جدا شد و هخر دوی آنها بهطور جداگانه توسط

میباشد؛ اما این اختالف ،معنیدار نیست ( )P=0/718که میتوان

ترازوی مدل  GR202سخاخت کشخور ژاپخن وزن شخدند. BSA

نتیجه گرفت دو گروه از لحاظ وزن بدن همسان هستند .همچنین وزن

موشها با استفاده از فرمول زیر و برنامه  Excelبرآورد شد.

بطن چپ جداشده در گروه تمرین بهطور معنیداری بیشتر از گروه

 =Wوزن بدن (گرم)

 =Lطول بدن (سانتیمتر)
𝐖

(] √ BSA=6.67×W0.7 [0.34(/
𝐋

آنالیز آماری

کنترل میباشد ( .)P=0/002عالوه بر این ،نسبت وزن بطن چپ به
 BSAو نسبت وزن بطن چپ به وزن بدن در گروه تمرین ،بهطور
معنیداری بیشتر از گروه کنترل شده است (.)P<0/05

برای گزارش دادهها از میانگین  ±انحراف استاندارد استفاده شد.

جدول شماره  -3بررسی ميزان شاخصهاي ارزیابیکننده هایپرتروفی بطن چپ در دو گروه
گروه
تمرین

کنترل

P#

وزن بدن (گرم)

269/27±38/15

275/26±75/18

0/718

وزن قلب (میلیگرم)

998/67±49/56

879/56±68/74

0/893

وزن بطن چپ (میلیگرم)

690/58±26/38

610/44±43/68

0/002

( BSAسانتیمتر)

387/23±33/31

392/20±14/17

0/890

نسبت وزن بطن چپ به ( BSAمیلیگرم/سانتیمتر)

2/0±21/11

2/0±19/21

0/030

نسبت وزن بطن چپ به وزن بدن (میلیگرم/گرم)

1/0±76/19

1/0±55/20

0#/028

شاخ

# Independent t-test
بیان ژنها
نتایج جدول شماره  4ن شان میدهد میزان بیان هر دو ژن

گروه کنترل بوده ا ست ) .(P<0/001نمودارهای شماره  1و  2این
اختالفها را با وضوح بیشتری نشان میدهند.

 HDAC4و  CaMKIIدر گروه تمرین بهطور معنیداری کمتر از
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Accession No.
XM_017593963.1
NM_053449
NM_012519

Reverse
TACTCAGCACCAGCATCACC
CAAGCTCATTTCCCAGCAGA
GTCAAGATGGCACCCTTCAA

Forward
AGTTCAACGGCACAGTCAAG
CTCTGCCAAATGTTTCGGGT
AGTGACACCTGAAGCCAAAG

Genes
GAPDH
HDAC4
CaMKII

خواجهلندی و همکاران
جدول شماره  -4بررسی مقایسه ميزان بيان ژنهاي  HDAC4و  CaMKIIبين دو گروه
گروه

تمرین

کنترل

t

P#

0/0±79/11

1/0±07/10

11/79

0/000

0/0±67/23

1/0±04/28

10/97

0/000

ژن
HDAC4
CaMKII

# Independent t-test
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۷/۰5

ACDH4

6/۰5

*

4/۰5
3/۰5
2/۰5

ژن بیان سطوح

1/۰1

1/۰5
۰/۰1
سالم تمرین

کنترل سالم

گروه ها

نمودار شماره  -1ميزان بيان ژن  ACDH4در دو گروه تمرین و کنترل
CaMKII

7/05
6/05

*

4/05
3/05

ژن سطوح بیان

1/01

2/05
1/05
0/01
سالم تمرین

گروه ها

کنترل سالم

نمودار شماره  -2ميزان بيان ژن  CaMKIIدر دو گروه تمرین و کنترل
بحث

قلب موش های نر پرداخته بود ند ،این نتیجه بهدسخخخت آمد که اثر
تمری نات ورزشخخخی منظم ،می توا ند مو جب ای جاد

تمری نات ورزشخخی بر هایپرتروفی بطن چپ در گروه تجربی در

سخخازوکارهای مفیدی در عملکرد قلب شخخود و در آمادهسخخازی

مقایسه با گروه کنترل بیشتر بوده است Medeiros .و همکاران نیز

سخخلولها برای مقابله با مرگومیر ناشخخی از بیماریهای قلبی نقش

افزایش  13درصدی در وزن بطن چپ را پس از یک دوره تمرینات

دا شته با شد که از جمله این تمرینات ،تمرین ا ستقامتی ا ست .بنابر

ا ستقامتی م شاهده کردند .در این را ستا نتایج مطالعه  DaSilvaو

نتایج بهدسخختآمده از پژوهش حاضخخر  6هفته تمرین اسخختقامتی،

همکاران نیز افزایش  30در صدی در وزن بطن را پس از اعمال 10

موجب هایپرتروفی قلب در حیوانات گردیده اسخخخت که با نتایج

هفته تمرین تداومی با وزنه نشخخان داد .اینگونه بهنظر میرسخخد که

 Alessioو ه م کاران [ Medeiros ،]27و ه م کاران [ ]23و

فعالیتهای ورزشی موجب هایپرتروفی قلب شده است .شایعتخرین

 DaSilvaو همکاران [ ]28همسخخو اسخخت .در تحقیق  Alessioو

تغیی خرات اپ خیژنی خک القاش خده ب خهوس خیله فعالیتهای ب خدنی،

همکاران که به بررسخخی تأثیر فعالیتهای ورزشخخی بر هایپرتروفی

تع خدیله خای هیس ختونی ،مانن خد متیالس خیون و استیالس خ خ خیون
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فعالیت ورزشی و بیان ژنهاي  HDACو ... ،CaMKII

اسخخت قامتی با عث کاهش معنیدار ب یان ژن های  HDAC4و

مش خ

شخخده اسخخت که بسخخیاری از فرآیندهای قلبی مانند تنظیم

 CaMKIIشخخده اسخخت .از جمله دالیل کاهش بیان CaMKII

عملکرد میتوکندریایی و خصخخوصخخیات الکتروفیزیولوژی قلب را

میتواند در تعامل با  HDAC4باشد که در اثر سازگاری با فعالیت

تنظیم میکند [ ]34که میزان فعالیت آن در فعالیتهای اسخختقامتی

هوازی ،مقادیر بیان ژن  HDAC4کم می شود و نیاز به ف سفوریله

افزایش مییابد [ .]35در تحقیق حا ضر م شاهده گردید که پس از 6

شدن آن تو سط  CaMKIIنیز کاهش مییابد .بنابراین نیاز به بیان

هفته تمرین ا ستقامتی میزان بیان ژن  CaMKIIدر مقای سه با گروه

باالی  CaMKIIکاهش مییابد .نتیجه تغییرات بیان ژن HDAC4

کنترل کاهش معنیداری پ یدا کرد .تغییر در عملکرد CaMKII

در پژوهش حاضخخر با نتیجه تحقیق  ]23[ Medeirosهمسخخو و با

میتواند از طریق پی شبرد مکانی سمهای منجر به هایپرتروفی ،اختالل

نتایج پژوهش فتحی و همکاران [ ]22ناهمسخخو بود .نتایج مطالعه

در عملکرد پروتئین های دخ یل در جا به جایی کلسخخیم و یا

فتحی و همکاران نشان داد که پس از اجرای  14هفته تمرین دویدن

آپوپتوزیس ،به ایجاد و پی شرفت نار سایی قلبی کمک کند [ .]36در

اسخختقامتی موش های صخخحرایی ،بیان ژن  HDACدر بطن چپ

طول دو د هه اخیر شخخوا هدی در زمی نه نقش پاتولوژ یک آنزیم

موشهای نر افزایش پیدا کرده ا ست .این در حالی ا ست که نتایج

 CaMKIIارائه و گزارش شخخده اسخخت که نشخخان میدهد فعالیت

مطالعه  Medeirosبیان میدارد که اجرای تمرین شنای ا ستقامتی

 CaMKIIدر میو کاردیوم ت حت شخخرایطی همچون هایپرتروفی،

به افزایش حجم و اندازه دیواره بطن چپ قلب موش های نر منجر

انفارکتو

اک سیداتیو افزایش مییابد [ .]37-39بهعالوه

میشخخود که با کاهش  HDAC4ارت باط دارد .از جم له دال یل

افزایش سه برابری فعالیت  CaMKIIو افزایش دو برابری بیان ژن

افزایش ب یان ژن  HDAC4در تحقیق فتحی و هم کاران میتوان

این آنزیم در افراد دارای نارسخخخایی قلبی همراه با کاردیومیوپاتی

این مورد را بیان نمود که رشخخد هایپرتروفیک قلب با فعالسخخازی

گشادشده گزارش شده است [ .]40از جمله مواردی که برای توجیه

م سیرهای  AKTو  PI3Kدر ارتباط ا ست [ ]29و یون کل سیم در

کاهش بیان این آنزیم در تحقیق حاضخخر میتوان بیان نمود ،افزایش

فعال سازی این م سیرهای سیگنالینک نقش دارد [ .]30احتمال دارد

بیان زیرواحدهای  AMPKمیباشخخد؛ بهطوری که با افزایش بیان

که فعالیت استقامتی موجب ریزش کلسیم به درون سلولهای قلب

آن در تمرینات ا ستقامتی ،ف سفوریله شدن  HDAC4و خروج آن

شود و در نتیجه با فعال سازی مسیرهای سیگنالینگ موجب افزایش

از ه سته سیتوپال سم دیده می شود [ .]41بدین ترتیب نیاز به وجود

بیان ژن مذکور گردد .اما در سطح رونوی سی عنوان شده ا ست که

 CaMKIIبرای خروج  HDAC4کاهش می یابد .هرچند ارتباط

جای گاه اتصخخخالی برای فاکتور های رونویسخخی  SP1و SP3در

این دو در قلب بهخوبی مش

نشده است ،اما امکان دارد فاکتور

پروموتور ژن وجود دارد ،به این مع نا که ف عال یت این فاکتورهای

رونویسی در قلب با  HDAC4و ژن سرکوبکننده رونویسی ژن

رونویسخخی ،موجب افزایش بیان این ژن و سخخرکوب آنها موجب

 AMPKدر ارتباط با شد که نیاز به برر سیهای سلولی مولکولی

کاهش بیان ژن  HDAC4میشود [ .]31از جمله دالیل کاهش بیان

بیشخختر در این زمینه را ایجاد میکند .از دیگر احتماالت ممکن در

ژن  HDAC4پس از  6هفته تمرین در پژوهش حاضخخر میتوان به

روند تأثیر بیان ژن  CaMKIIمیتوان به کاهش استر

تغییرات ف شار اک سای شی ا شاره نمود؛ چنانچه از یک سو بیان شده

مت عا قب تمرین هوازی طوالنی مدت اشخخخاره نمود؛ چرا که ب نابر

ا ست که تمرین ا ستقامتی با شدت متو سط باعث کاهش ف شار

ب سیاری از مطالعات کاهش ا ستر

متعاقب فعالیت بدنی به اثبات

اکسخخایشخخی میگردد []32؛ از سخخوی دیگر رابطه مسخختقیمی بین

رسیده است [ .]43،42بنابراین از آنجاییکه بین استر

 HDAC4و ا ستر
فاکتور و تعدیل شاخ

و ا ستر

اکسیداتیو

اکسیداتیو

اک سای شی وجود دارد .پس کاهش بیان این

و آنزیم  CaMKIIارتباط مسخختقیمی وجود دارد ،احتماالً با کاهش

های آنتیاک سیدانی متعاقب سازگاری با

اکسیداتیو پس از  6هفته تمرین استقامتی بیان ژن این آنزیم

استر

تمرین اسخختقامتی با شخخدت متوسخخط احتماالً از جمله دالیل دیگر

کاهش می یابد [ .]44نقاط قوت تحقیق حاضخخر ،قابل کنترل بودن

توجیه نحوه بیان ژن این فاکتور اسخخت .بنابراین از آنجایی که بیان

زمان تمرینات ،در دسخختر

بودن وسخخایل و امکانات موردنیاز و

ژنهای زیادی تو سط  HDACکنترل می شود که در هایپرتروفی

کنترل تغذیه حیوانات ا ست و محدودیتهای تحقیق حا ضر ،عدم

قلب نقش دارند ،با کاهش بیان این ژن فر صت برای اعمال فعالیت

اندازهگیری شخخاخ

های سخخاختاری قلب ،قبل از انجام پروتکل

ژنهای تحت کنترل  HDACبیشخختر میشخخود و بدینترتیب با در

تمرینی ،سخخایر فاکتورهای مرتبط با هایپرتروفی بافت قلب و میزان

نظر گرفتن وضعیت ایدهآل سایر فاکتورها شرایط برای هایپرتروفی

پروتئین آن ها بود که ام ید اسخخخت در پژوهش های آتی در زمی نه

ق لب مه یا میگردد .ازجم له فاکتور هایی که میتوان در پروسخخخه

تغییرات پس از رونویسی این ژنها تحقیقاتی صورت پذیرد.
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 DNAاسخت .در ب ش سلولی مولکولی مشاهده گردید که تمرین

هایپرتروفی قلبی به آن ا شاره نمود AMPK ،ا ست [ .]33چنانچه

خواجهلندی و همکاران
روش بهعنوان یک روش مداخلهای تأثیرگذار جهت سالمت و بقای
.قلب میتواند مورد توجه بیشتر قرار گیرد

نتیجهگیری
 هفته تمرین اسخختقامتی موجب6 میتوان نتیجه گرفت که
هایپرتروفی قلب حیوانات شخخده اسخخت که این هایپرتروفی توسخخط
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تشكر و قدرداني

ارزیابی ن سبت وزن بطن چپ به وزن بدن و سطح رویه بدن تأیید

این مقاله برگرفته از رسخخاله دکتری در رشخخته فیزیولوژی

 و کاهش بیان ژنCaMKII  عالوه بر این با بیان متعارف.شخخخد

 دانشکده1398  عروق و تنفس مصوب سال،ورزش و گرایش قلب

 در اثر یک دوره تمرین استقامتی با شدت متوسط زمینهHDAC4

.علوم تربیتی و روانشخخناسخخی دانشخخگاه محقق اردبیلی میباشخخد

برای ف عال یت فاکتور های مرتبط با هایپرتروفی مه یا میگردد و

،صمیمانه از تمام ک سانی که در انجام پژوهش ما را یاری نمودند

.هاپیرتروفی فیزیولوژیک قلب بهدنبال فعالیت ورزشی دیده میشود

.کمال تشکر و قدردانی را داریم

از اینرو انجام تمرین ا ستقامتی را میتوان بهعنوان یک ا ستراتژی
مهم در را ستای بهبود ساختار و عملکرد قلب تو صیه نمود و این
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