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Abstract
Background: From the point of view of molecular studies, the effect of interval training on
the expression of ATP-sensitive potassium channel proteins and proteins related to
mitochondrial biogenesis has not been studied. Therefore, the present study aimed to
immunohistochemically ATP-sensitive potassium channel proteins and mitochondrial
biogenesis in the heart tissue of male rats after 8 weeks of interval exercise.
Materials and Methods: The present study was an experimental study in which samples were
composed of 10 healthy male Wistar rats (5 weeks old and mean weight 150 70 70) which were
randomly divided into control and interval exercise groups. Exercise group periodically
performed the: interval exercise protocol for 8 weeks. External cardiac tissue and levels of
mitochondrial biogenesis proteins (TFAM, PGC1α) and ATP-sensitive potassium channels
(KIR6.2, SUR) were measured by immunohistochemically tests. One-way analysis of variance
and Tukey's post hoc test was used to analyze the data. Significance level was considered less
than 0.05.
Results: After 8 weeks of interval exercise, it was shown that the interval training group had a
significant difference in terms of expression of (TFAM, PGC1α) and KIR6.2, SUR compared to
the control group (P = 0.001).
Conclusion: It seems that interval exercise appears to increase the number of ATP-sensitive
potassium channels in the heart tissue of mice, which in turn increases mitochondrial
biogenesis in heart tissue.
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بررسی ایمنوهیستوشیمیایی پروتئینهای کانال پتاسیمی و بیوژنز میتوکندری در بافت قلب رتهای نر متعاقب
 8هفته تمرین تناوبی فزاینده
فاطمه احمدی ،1معرفت سیاهکوهیان* ،1شادمهر میردار ،2رقیه افروزنده

3

خالصه
سااقه ه و هدف :از دیدگاه مطالعات مولکولی ،تأثیر تمرینات تناوبی بر میزان بیان پروتئین های کانال پتاس یمی حس اب به  ATPو پروتئینهای مرتبط با بیوژنز
میتوکندری مورد بررس ی قرار نگرفته اس ت بنابراین هدف پژوهش حاض ر ،بررس ی ایمنوهیس توش یمیایی پروتئینهای کانال پتاس یمی حس اب به  ATPو بیوژنز
میتوکندری در بافت قلب رتهای نر متعاقب  8هفته تمرین تناوبی بود
مواد و روشهق :پژوهش حا ضر یک مطالعه تجربی بود که نمونههای آن را  10سر رت نژاد نر وی ستار سالم با میانگین وزنی  150±70ت شکیل داده بودند که بهطور
ت صادفی به گروه کنترل و تمرین تناوبی تق سیم شدند گروه تمرین تناوبی بهمدت  8هفته پروتکل تمرین را اجرا کردند جهت انجام آزمایشهای ایمنوهی ستو شیمیایی
بافت قلب ،خارج و سطح پروتئینهای بیوژنز میتوکندری ( )TFAM,PGC1αو کانالهای پتا سیمی ) (KIR6.2, SURدر بطن چپ بافت اندازهگیری شد از آزمون
 Tمستقل برای تحلیل دادهها استفاده شد سطح معنیداری کمتر از  0 /05در نظر گرفته شد
نتقیج :پس از  8هفته تمرین تناوبی ن شان داده شد که میزان بیان پروتئینهای بیوژنز میتوکندری ) )TFAM,PGC1αو پروتئینهای کانال پتا سیمی )(KIR6.2, SUR
در گروه تمرین تناوبی نسبت به گروه کنترل باالتر است ()P =0/001
نتیجهگیری :به نظر میرسد تمرین تناوبی موجب افزایش تعداد کانالهای پتاسیمی حساب به  ATPدر بافت قلب موشها شده است ،همچنین این تمرینات افزایش
پروتئینهای بیوژنز میتوکندریایی در بافت قلب را به همراه داشت
واژگقنکلیدی :تمرین تناوبی ،کانالهای پتاسیمی ،بیوژنز میتوکندری
دو ماهنامه علمی  -پژوهشی فیض ،دوره بیست و پنجم ،شماره  ،5آذر  -دی  ،1400صفحات 1168-1175

م دمه
از جمله تأثیرات سلولی و مولکولی فعالیتهای ورزشی،

باتوجه به شیوههای گوناگون جهت محافظت قلب از آسیبها ،تنها شیوه

ترشح پروتئینها از سلولهای مختلف عضالنی بهویژه میوفیبریلها و

علمی و پایدار که قادر به محافظت از قلب بوده ،انجام دورههای منظم

میوسیتها است این پروتئینهای ترشحی از سلولها نقش مهمی را در

ورزشی میباشد درحالحاضر درمورد مکانیسمهای اختصاصی مسؤول

ارتباط بینسلولی و بین بافتی و مسیرهای سیگنالینگ در شرایط توسعه

محافظت از میوکارد ناشی از ورزش اختالفنظرهایی وجود دارد با

و رشد بافتی و پاسخ استربهای مختلف نظیر فعالیت ورزشی بر عهده
دارند [ ]1به علت شیوع گسترده جهانی بیماری عروق کرونر و آسیب

اینحال افزایش عملکرد کانالهای پتاسیمی حساب به ATP
سارکولمی ،در افزایش سطوح کانالهای پتاسیمی حساب به ATP

میوکارد بهعلت صدمات ناشی از ایسکمی ،خونرسانی مجدد،

میتوکندریایی نقش پررنگتری نسبت به سایر عوامل دارد [ ]2تحقیقات

فراهمکردن یک استراتژی جهت محافظت قلب از آسیب مهم میباشد

نشان داده است که فعالیتبدنی ،اثر اتساع عروق خود را بهطورعمده

 .1گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق

در کرونر از طریق کانالهای پتاسیمی حساب به کلسیم اعمال میکند

اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .2گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه
مازندران ،بابلسر ،ایران.

و نیز وجود زیرواحدهای مختلف از کانالهای پتاسیمی حساب به
 ATPبرای بروز اثرات گشادکنندگی عروق ورزشی الزم میباشد []3

 .3گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه

همچنین نشان داده شده که تمرینات منظم ورزشی در عروق کرونری

محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.

موجب افزایش تعداد کانالهای پتاسیمی حساب به کلسیم میشود []4

نشانی نویسنده مسؤول :دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
تلفن09144511435 :

دورنویس04533512803 :

پست الکترونیکm_siahkohian@uma.ac.ir :
تاریخ دریافت1400/5/24 :

تاریخ پذیرش نهایی1400/7/20 :

برخی مقاالت اثر اتساع عروق در ورزش مزمن را مربوط به کانالهای
K caمیدانند [ ]5برای بروز اثرات وازودیالتوری ورزش مزمن در
عروق کرونر وجود زیرواحدهای مختلف کانالهای پتاسیمی حساب
به  ATPالزم میباشد ) (KIR6.2, SUR2aدرصورتیکه این
زیرواحدها بهوسیله متدهای ژنتیکی برداشته شود ،اثرات اتساع عروق
در پی ورزش مزمن به میزان زیادی کاهش مییابد [ ]6دو ایزوفرم از
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احمدی و همکاران
 KIR6.1( ،)K+ inward rectifiers( KIRو  )KIR6.2و سه ایزوفرم

محتوا و فعالیت میتوکندری با اختالالت عملکرد سلول یا چندین

از  SUR 1( ،)Sulphonyl urea receptor) SURو  SUR2Aو

بیماری مرتبط است؛ هرچند نقش میتوکندری در سالمت و بیماری هنوز

 )SUR 2 Bمشخص شدهاند ترکیب  KIR6.2 / SUR2Aکانال ATP

موردبحث است [ ]13اگرچه مقدار قابلتوجهی از اطالعات آزمایشی

قلبی را میسازد [ ]7برخی از تحقیقات نشاندهنده تأثیر مثبت تمرین

به مکانیزم دخیل در بیوژنز میتوکندریایی که از ورزش ناشی میشود،

هوازی بر  SURو محتوای  KIRمیباشد کانالهای پتاسیمی حساب

از عضله اسکلتی بهدست میآید و اطالعات اندکی از قلب در دست

به  ATPکانالهای دارای توانایی منحصربهفرد برای تنظیم برانگیختگی

است درحالیکه مطالعات نشان میدهد که تمرین ورزشی استقامتی

غشای قلبی مطابق با سطح  ADPو ATPاست Wang .و همکاران به

موجب حفاظت قلبی میگردد ،اما نقش ورزشهای دیگر مانند

بررسی یک دوره تمرینات منظم ورزشی بر بیومکانیک میوسیت قلبی و

ورزشهای تناوبی و تمرین مقاومتی در القای محافظت قلبی ناشناخته

عملکرد کانالهای  KATPپرداختند  40موش ماده و نر بهمدت  6تا 8

میباشد نظر به اهمیت مسیرهای سیگنالیک ،هدف از تحقیق حاضر

هفته در گروه کنترل و تمرین قرار گرفتند محتوای پروتئین کانالهای

ردیابی ایمنو هیستوشیمیایی پروتئینهای کانال پتاسیمی حساب به

 KATPکه شامل ( KIR 6.2و  )SUR2Aبود ،در هر دو جنس افزایش

 ATPو بیوژنز میتوکندری در بافت قلب رتهای نر متعاقب  8هفته

قابلتوجهی داشت [ ]8بیان این کانالها در پاسخ به ورزش میتواند

تمرین تناوبی میباشد

بهعنوان یک عنصر مهم سازگاری باشد با اینحال مکانیسمی که
تغییرات بیان کانال  ATPرا که منجر به برانگیختگی و عملکرد قلب
میشود ،هنوز اثبات نشده است [ ]9عوامل مهمی در تنظیم سیگنالهای
درونسلولی و بیوژنز میتوکندری بهواسطه فعالیتهای ورزشی مؤثر
هستند ،در همینراستا شدتتمرین عامل کلیدی است که تغییرات
عملکرد میتوکندری را تعدیل میکند [ ]10تمرین تناوبی با شدت باال
بهعنوان یک مداخله ورزشی مؤثر شناخته شده است که میتواند منافع
بیشتری نسبت به تمرینات تداومی داشته باشد یکی از مهمترین
سازگاری های حاصل بر اثر تمرین افزایش در اندازه و چگالی
میتوکندری است [ ]11بیوژنز میتوکندریایی یک سازگاری در سطح
سلولی است که در پاسخ فعالیتهای ورزشی ایجاد میشود پروتئین
Peroxisome proliferator-activated receptor (PGC1α
 )gamma coactivator 1-alphaدر عضله قلب برای تأمین انرژی
و در عضله اسکلتی در پاسخ به تمرین بیان میشود [ ]12این پروتئین
یکی از اعضای خانواده کواکتیویتور رونویسی بوده ،نقش مهمی در
تنظیم بیوژنز میتوکندری و حفظ و یکپارچگی نورونها ایفا میکند
افزایش  PGC1αرونویسی عامل تنفس هستهای را تحریک کرده ،منجر
به افزایش بیان عامل رونویسی میتوکندریایی ( Mitochondrial
 )TFAM( )transcription factor Aو سایر زیرواحدهای
میتوکندریایی زنجیره انتقال الکترون میشود [ TFAM ]12ژن هدف
NRFاست که نقش مهمی را در انسجام واکنشهای متقابل بین
میتوکندری و هسته ایفا میکند نشان داده شده که تمرین تناوبی بیان
 PGC1αرا در بافت قلب افزایش میدهد تمرین تناوبی بیان PGC1α
را ازطریق مسیر گیرنده بتا آدرنرژیک  CAMP /افزایش میدهد کاهش
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مواد و روشهق
این مقاله مستخرج از رساله دکتری «اثر یک دوره تمرین
تناوبی بر بیان ایمنوهیستوشیمیایی کانالهای پتاسیمی حساب به ATP
و بیوژنز میتوکندریایی بافت قلب موشهای نر» دانشگاه محقق اردبیلی
میباشد که با کد اخالق  IR.ARUMS.REC.1398.555در
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تأیید شده است پژوهش حاضر از نوع
تجربی بوده که به شیوه آزمایشگاهی انجام شد تعداد  10سر رت
صحرایی نر نژاد ویستار در سن پنج هفتگی از مؤسسه انستیتو پاستور
آمل خریداری و به محل نگهداری حیوانات آزمایشگاه گروه فیزیولوژی
ورزشی دانشگاه مازندران منتقل شد حیوانات در محیط استاندارد در
اتاقی با چرخه  12ساعته روشنایی و تاریکی ،دمای  20تا  24درجه
سانتیگراد و رطوبت  45تا  55درصد مطلوب با دسترسی آزادانه به
آب و غذا (بهصورت پنجتایی در قفسهای شفاف پلیکربنات)
نگهداری شدند و آشناسازی با نحوه فعالیت حیوانات بر روی نوارگردان
( 4جلسه راهرفتن و دویدن با سرعت  10تا  20متر بر دقیقه و شیب
صفر) اجرا شد پس از آشناسازی و سازگاری با محیط (دو هفته) بهطور
تصادفی براساب گروههای وزنی به  2گروه کنترل و تمرین تناوبی
تقسیم شدند نوارگردان مورداستفاده برای موشهای صحرایی طراحی
و ساخت صفایی و صدوقی بود که دارای  10محفظه شیشهای از جنس
پلکسی گالب دارای شوکر اتومات ،شیب مثبت و منفی قابل تنظیم،
دارای صفحه نمایشگر سرعت ،مسافت ،زمان و ولتاژ شوکر است
برنامه تمرین تناوبی :آشنایی با تمرینات تناوبی در هفته اول با سرعت
 10تا  25متر در دقیقه و شیب صفر درصد به مدت  15تا  30دقیقه
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بررسی ایمنوهیستوشیمیایی پروتئینهای
انجام شد برنامه تمرین تناوبی بهصورت فزاینده و  10تکرار یک

بعد برای بافت در گزیلول 1 -بهمدت  40دقیقه و سپس گزیلل 2-به

دقیقهای و استراحت فعال دو دقیقه اجرا شد ،بهگونهای که کل زمان

مدت  40دقیقه قرار گرفت سپس نمونه داخل پارافین مذاب قرار داده

جلسه فعالیت برای هر رت  30دقیقه بود برنامه تمرین تناوبی با سرعت

شد تا به داخل بافت نفوذ کند برای این مرحله بافت در پارافین 1 -

 25متر در دقیقه در هفته اول شروع شد و تا  70متر بر دقیقه تا پایان

بهمدت  50دقیقه و پارافین –  2بهمدت  50دقیقه قرار گرفت در مرحله

هفته هشتم رسید از آزمودنیها در اولین جلسه پروتکل تمرینی تست

قالبگیری نمونه آغشتهشده با پارافین در این مرحله ،در داخل قالب پر

ظرفیت بیشینه گرفته شد بهنحویکه تست با سرعت  5متر بر دقیقه

از پارافین مذاب ،قرار گرفت ضمن انجماد پارافین ،نمونه نیز در داخل

شروع و به شدت در هر  3دقیقه  5متر بر دقیقه اضافه میشد ظرفیت

باقیمانده و آماده مقطعگیری گردید نمونه همراه با قالب پارافین توسط

بیشینه براساب واماندهشدن درصورت توقف روی تسمه نوارگردان و

دستگاهی به نام میکروتوم به ضخامت  5تا  10میکرون ،برش داده شد

برگشت به فضای بیرون از تسمه بدون شوک الکتریکی برای بیش از 3

روش ایمونوهیستوشیمی  :IHCدر پژوهش حاضر بیان پروتئینهای

ثانیه تعیین شد پس از تعیین ظرفیت بیشینه هر آزمودنی پروتکل تمرین

کانال پتاسیمی حساب به  ATPو پروتئینهای بیوژنز میتوکندری با

تناوبی بهصورت دورههای  4هفتهای سینوسی طبق جدول شماره  1اجرا

استفاده از کیت ویژه بهروش ایمنوهیستوشیمی )براساب دستورالعمل

شد بهنحویکه تست  MCTدر ابتدای پروتکل ،پایان هفته چهارم و

کارخانه سازنده کیت ساخت کشور انگلستان( تعیین گردید نمونه با

پایان هفته هشتم از آزمودنیها برای تعیین  MCTگرفته شد از نتایج

 PBSدر  3مرحله شسته شد و داخل بافر سیترات ) (pH:9.1بهمدت

تستها برای محاسبه شدت تمرین برای هر آزمودنی در دورههای چهار

 20دقیقه در دمای  70درجه انکوبه شد بهمنظور بازیابی آنتیژنی برروی

هفته اول و دوم استفاده شد به غیر از زمان فعالیت اصلی 5 ،دقیقه برای

نمونهها اسیدکلریدریک  2نرمال بهمدت  30دقیقه ریخته شد سپس

گرمکردن و  5دقیقه برای سردکردن در نظر گرفتهشد [ ]14زمان خستگی

سلولها با  PBSشسته شدند تریتون  0/3درصد بهمدت  30دقیقه

رتها با استفاده از آزمون واماندهسازی در هفته اول ،چهارم و هشتم

بهمنظور نفوذپذیرکردن غشای سلولها استفاده گردید و سپس با PBS

اندازهگیری شد همچنین گروههای کنترل در کنار گروه تمرینی هفتهای

شستشو داده شدند سرم بز  10درصد برای مدت  30دقیقه بهمنظور

یکبار بر روی نوارگردان به مدت  30دقیقه راه رفتند

بلوککردن واکنش آنتیبادی ثانویه بهصورت رنگ اضافی زمینه اضافه

بافتبرداری عضله ،مطالعه میکروسکوپی و تحلیل آزمایشگاهی:

شد بعد از آن آنتیبادی اولیه رقیقشده ( 1به  )100با  PBSبه نمونه

نمونهگیری از بافت 48 ،ساعت پس از آخرین جلسه تمرین (بهمنظور

اضافه گردید و بعد از ایجاد یک محیط مرطوب برای جلوگیری از

حذف اثرات حاد فعالیت ورزشی بر متغیر وابسته پژوهش) انجام شد

خشکشدن بافت بهمدت یکشب ) (Overnightدرون یخچال با دمای

بدینمنظور با تزریق  3واحد محلول کتامین ( 30-50میلیگرم به ازای

 2تا  8درجه قرار داده شد روز بعد ظرف حاوی بافت از یخچال خارج

هر کیلوگرم) و زایالزین ( 3-5میلیگرم به ازای هر کیلوگرم) موشها

شد و سپس  4بار و هر بار بهمدت  5دقیقه با  PBSشستشو داده شدند

بیهوش شدند و بافت قلب آنها خارج شد نمونه بافتی با استفاده از

به نمونه آنتیبادی ثانویه با رقت  1به  150اضافه گردید و سپس در

ترازوی  Sartorius:BI 1500با دقت  0/ 001وزن شد و بعد از

انکوباتور با دمای  37درجه بهمدت  1ساعت و  30دقیقه در تاریکی

شستشو ،برای انجام مراحل بعدی ایمنوهیستوشیمی در ظروف

انکوبه شدند بعد از آن نمونه از انکوباتور به اتاق تاریک منتقل گردید

مخصوص و درون مایع فرمالین نگهداری شد

و بعد از  4بار شستشو ،به آنها  DAPIاضافه گردید ،بالفاصله برداشته

هیستوپاتولوژی :پس از برداشت بافت موردنظر (بطن چپ) با استفاده

شد و روی نمونه  PBSریخته شد در مرحله آخر نمونه توسط

از محلول فرمالین  %10ثابتسازی انجام گرفت سپس بهمنظور

میکروسکوپ فلوروسنت مدل  Labomed tcs400مشاهده گردید

آبگیری بافت ،نمونه را بهترتیب در الکل  70درصد 80 ،درصد و 90

همچنین از کیت آزمایشگاهی ( Kir6.2: Sc-390104شرکت Santa

درصد و مطلق قرار داده شد که با این عمل آب بافت ،جذب الکل شد

 ،Cruz Biotechnology, Incآمریکا)SUR2: MBS8242984 ،

و الکل جایگزین آن گشت سپس نمونه در داخل محلولی به نام

(از شرکت  MyBioSourceآمریکا)( PGC1: ab54481 ،شرکت

گزیلول 1-قرار داده شد که آن نیز جایگزین الکل میگردد؛ الکل 70

 ،Abcamانگلیس) و ( TFAM: LS-B9989شرکت LifeSpan

درصد بهمدت  50دقیقه ،الکل  80درصد بهمدت  50دقیقه ،الکل 96

 ،BioSciencesآمریکا) استفاده شد

درصد بهمدت  50دقیقه ،الکل  100درصد بهمدت  50دقیقه در مرحله
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روش آماری :در تحقیق حاضر برای بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها

کنترل ( )17/20داشت بیان  SUR2aبهعنوان زیرواحد تنظیمی

از آزمون شاپیروویک استفاده شد همچنین برای بررسی متغیرهای

کانالهای پتاسیمی مانند  KIR6.2تحتتأثیر تمرین ورزش تناوبی

تحقیق از آزمون  Tمستقل استفاده شد همه نتایج بهصورت میانگین ±

بهمیزان  48/50درصد نسبت به گروه کنترل افزایش معنیداری نشان داد

انحرافمعیار نشان داده شد و مقادیر  P>0/05از نظر آماری معنیدار

( )P=0 /001( )27/42این مطالعه همچنین تأثیر تمرین تناوبی فزاینده

تلقی شد تمامی بررسیها با استفاده از نرمافزار  Prismنسخه  9انجام

بر سطوح پروتئین  PGC1αو  TFAMقلب رتهای نر ویستار را

گرفت

بررسی نمود نتایج مطالعات حاضر نشان داد که  8هفته تمرین تناوبی
بر سطوح پروتئین  PGC1αو  TFAMدر قلب تأثیر معنیداری داشته

نتقیج

و باعث افزایش بهترتیب  68/89و  49/65درصدی شده است و نتایج
جدول شماره  1مقایسه میانگین بیان  KIR6.2میتوکندری در

آزمون  Tمستقل بین دو گروه کنترل و تجربی در شاخصهای بیوژنز

سطح پروتئین را نشان میدهد که در گروه تمرین تناوبی میزان بیان آن

میتوکندری و کانالهای پتاسیمی حساب به  ATPاختالف معنیداری

افزایش معنیداری درحدود  53/37درصد ( )P=0 /001نسبت به گروه

را نشان داد ()P=0/001

جدول شماره  -1میانگین و انحراف معیار میزان بیان پروتئینهای موردپژوهش پس از انجام پروتکل در گروههای مختلف
گروه تمرین تناوبی

گروه کنترل

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

پروتئینهای بیوژنز

)%(TFAM

49/65±1/22

20/78 ±2/53

P=0 /001

میتوکندری

)%(PGC1α

68/89±3/10

23/90±4/55

P=0 /001

کانالهای پتاسیمی حساب به

)%(KIR6.2

53/37±0/64

17/20±2/64

P=0 /001

ATP

)%(SUR

48/50±1/27

27/42±2/14

P=0 /001

نام متغیر

مقدار P

از نظر پروتئینهای بیوژنز میتوکندری و کانالهای پتاسیمی حساس به  ATPدر بین دو گروه تناوبی و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (.)P=0/001

شکل شماره  -1بررسی ایمنوهیستوشیمیایی شاخص پروتئینی  KIR6.2و  SUR2aدر بافت قلب گروه تمرین تناوبی ( )TIو کنترل ( .)COتصاویر مربوط
به شاخص پروتئینی  KIR6.2و  SUR2aاست و هسته سلول با رنگ فلورسنت رنگآمیزی شده است .نقطههای سبزرنگ در تصاویر ،میزان پروتئین را در
بافت قلب گروههای پروتکل نمایش میدهد ،نقطههای قرمزرنگ میزان هسته پروتئین و در بخش پایین تصاویر ترکیب هر دو نمایش داده شده است .همانطور
که مشاهده میشود تراکم پروتئین در گروه تناوبی بیشترین میزان را داراست .بزرگنمایی تصاویر در مقیاس  × 200صورت گرفته است.
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بررسی ایمنوهیستوشیمیایی پروتئینهای
همچنین تصویر شماره  1بررسی ایمنوهیستوشیمیایی شاخص پروتئینی

نفوذپذیر گذرای میتوکندری [ ]17کانالهای  ATPدر فرآیند انتقال

 KIR6.2و  SUR2aرا در بافت قلب گروه تمرین تناوبی و کنترل نشان

پیام در سلول که منجر به رشد سلولی میگردد ،نقش دارند مهار این

میدهد نقطههای سبزرنگ در تصاویر ،میزان پروتئین را در بافت قلب

کانالها سبب مهار رشد و هایپرتروفی در قلب میشود فعالشدن

گروههای پروتکل نمایش میدهد و همانطور که مشاهده میشود تراکم

کانالهای  K ATPبا کاهش مرگسلولی و آسیبهای بافتی سبب ایجاد

پروتئین در گروه تناوبی بیشترین میزان را در هر دو شاخص داراست

حفاظت در قلب میشود و این عمل را با مهار جذب کلسیم در
میتوکندری ،تنظیم حجم و اندازه میتوکندری با تأثیر بر منافذ نفوذپذیر

هحث

گذرا در میتوکندری ( ) MPTPو تولید گونههای فعال اکسیژن ()ROS
نتایج مولکولی این مطالعه نشان داد که تمرین ورزشی تناوبی

میزان بیان زیرواحد اصلی کانالهای پتاسیمی حساب به  ATPیعنی
پروتئین  KIR6.2را در میتوکندری نسبت به گروه کنترل به میزان 53/37
درصد افزایش میدهد بیان  SUR2aبهعنوان زیرواحد تنظیمی

انجام میدهد [ ]18افزایش بیان کانال ممکن است توانایی حسکردن
متابولیک سلول را تقویت نماید در طی تمرین افزایش تعداد کانالها
ممکن است به سلول در نگهداری وضعیت بهتر انرژی کمک کند
همچنین کانالهای  KATPدر میتوکندری نسبت به کانالهای KATP

کانالهای پتاسیمی مانند  KIR6.2تحت تمرین ورزش تناوبی به میزان

سارکولمی نقش بسیار مهمتری دارند کانالهای  KATPدر شرایط

 48/50درصد نسبت به گروه کنترل افزایش معنیداری نشان داد

فیزیولوژیک فعال نیستند و با کاهش نسبت  ATP/ADPدر شرایط

بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که میزان بیان کانالهای پتاسیمی

هایپوکسی ،فعالیت ورزشی و بعضی عوامل فارماکولوژیک فعال

حساب به  ATPبا انجام تمرینات تناوبی افزایش مییابد  Chiccoو

میشوند فعالسازی کانالهای  KATPممکن است مدت پتانسیل عمل

همکاران نشان دادند که ورزش کوتاهمدت اندازه ناحیه آنفارکتوب

را کوتاه کرده ،بارگیری بیش از حد کلسیم سلولی را کاهش دهد که

میوکارد در هر دو جنس نر و ماده را کاهش میدهد [ ]15یافتههای

درنتیجه آن قدرت حیاتی میوکاردی حفظ میگردد کانالهای KATP

مطالعه حاضر نشان داد که انجام ورزش مزمن باعث افزایش معنیدار

میتوکندری در تنظیم اندازه حجم میتوکندریها نقش بسزایی دارند؛

بیان هر دو زیرواحد کانالهای  KATPمیشود که همسو با نتایج

بهطوریکه با بازشدن این کانالها یون پتاسیم به داخل ماتریکس

مطالعات قبلی است [ ]16با توجه به نقش این کانالها در محافظت

میتوکندری وارد میگردد در همینراستا  Kaneو همکارانش گزارش

میوکارد میتوان گفت که این کانالها بهعنوان یک کاندیدا برای واسطه

کردند که حذف کانالهای حساب به  ATPدر حین تمرین ورزشی

پیششرطسازی تأخیری محسوب میشود با وجود این ،دررابطه با نقش

منجر به نقص عملکرد قلبی میشود در این تحقیق کاهش قابلتوجه

این کانالها در محافظت قلب ناشی از ورزش گزارشات معدودی وجود

برونده قلب ،انقباض ضعیف ضربان قلب و آسیب میوسیتها مشاهده

دارد  Brownو همکاران مشاهده کردند که تمرین تناوبی ( 12هفته)

شد [ Zingman ]19و همکاران نشان دادند که افزایش ناشی از تمرین

بیان کانالهای  KATPرا در میوسیتهای قلبی همانند ورزش کوتاهمدت

در بیان تعداد کانالهای پتاسیمی حساب به  ATPباعث افزایش سرعت

در موشهای صحرایی افزایش میدهد ،بهطوریکه بیان هر دو زیرواحد

و بزرگی عمل کوتاهشدن پتانسیل عمل در پاسخ به شتاب ضربان قلب

بهترتیب  85و  75درصد افزایش نشان داد [ ]16با توجه به اینکه در

میشود این سازگاری در تحریکپذیری غشا ،کاهش قابلتوجهی در

مطالعه حاضر نیز بیان هر دو زیرواحد کانالهای پتاسیمی حساب به

مصرف انرژی را تحت فشار سنگین ایجاد میکند تمرین ازطریق مسیر

 ATPدر میوکارد افزایش یافت و تأکید بر تأثیر تمرین تناوبی در

آبشار سیگنالی پایانه کیناز  c-Jun/NH2باعث فعالسازی رونویسی

افزایش بیان این کانالها در سطح پروتئین میباشد ،میتوان نتیجه گرفت

ژن  SUR2aمیشود برخی مطالعات نشان داده است که افزایش

که تمرینات تناوبی با دستکاری در این مکانیسم و افزایش بیان KATP

فسفریالسیون  cJUNباعث افزایش  %50بیان  SUR2aشده است []9

نقش محافظتی قلبی را اعمال میکند اگرچه مکانیسم دقیق افزایش بیان

 Kangو همکاران گزارش کردندکه بیان  PGC1αنقش مهمی در

کانالهای  KATPناشی از بیان ورزش ناشناخته میباشد ،اما با اینحال

جلوگیری از آتروفی عضله اسکلتی دارد و نشاندهنده افزایش مسیر

مکانیسمهای ذیل برای توجیه کاهش مرگسلولی و آسیب بافتی در اثر

بیوژنز میتوکندریایی و کاهش آسیب اکسیداتیو است [ ]20مطالعات

فعالشدن کانالهای مذکور معرفی میگردد -1 :مهار جذب کلسیم در

نشان داده است که تمرین تناوبی بیان  PGC1αرا ازطریق مسیر گیرنده

میتوکندری و  -2تنظیم حجم و اندازه میتوکندری با تأثیر بر منافذ

بتاآدرنرژیک  CAMP /افزایش میدهد تمرینات تناوبی و افزایش
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] در22[  بیوژنز میتوکندریایی را افزایش میدهد، شدهTFAM

) گروههایCa(  و غلظت کلسیمAMP تقاضای انرژی به افزایش

 و فشار اکسایشی بررسی نشدهAMPK ،cJUN این مطالعه مقادیر

) درونسلولی منجر میشود این سوبسترا به فعالسازیPi( فسفات آزاد

است که از محدودیتهای تحقیق به شمار میرود

برخی از سیگنالهای درونسلولی ازجمله پروتئین وابسته به کلسیم
) و کینازAMPK( AMP کالمودولین پروتئین کیناز فعالشونده با

نتیجهگیری
 نتایج این تحقیق نشان میدهد کخه تمرین تناوبی،درنهایت
 و همچنین افزایشSUR2a  وKIR6.2 باعث افزایش کانالهای پتاسیمی
 سلولهای قلبیTFAM  وPGC1α عوامل بیوژنز میتوکندریایی
 و در افزایشSUR2a  وKIR6.2 میشود تمرین تناوبی ازطریق افزایش
 مؤثر استTFAM  وPGC1α بیوژنز میتوکندریایی ازطریق
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از کلیه افرادی که ما را در این پژوهش یاری
کردند تشکر و قدردانی میگردد

 منجر میشود که نقش مهمی در تنظیمP38 فعالشونده با میتوژن
]20[  و در پی آن بیوژنز میتوکندری داردPGC1α افزایشی فعالیت

 در شرایطPGC1α فعالیت کانالهای پتاسیمی نیز برای حفظ بیان
 رونویسی عاملPGC1α استرب موردنیاز است همچنین افزایش
 منجر به افزایش بیان عامل رونویسی،تنفس هستهای را تحریک کرده
) و سایر زیرواحدهای میتوکندریایی زنجیرهTFAM( میتوکندریایی
] یافتههای ما نشان داد که تمرین تناوبی21[ انتقال الکترون میشود
 در سلولهای قلبی رتهای سالم میشودTFAM باعث افزایش
 عضلهTFAM  و همکاران تأثیر دو ماه تمرین هوازی را برTheilen
اسکلتی در نمونههای انسانی بررسی و افزایش معنادار آن را گزارش

 باعث افزایشPGC1α کردند تمرین تناوبی ازطریق افزایش
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