مقاله پژوهشي

ارمغان دانش ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
دوره  ،22شماره ،5آذر و دی (1396شماره پي در پي)124

اثر تمرين استقامتي با شدت باال بر بيان ژنهای  p53و
فاطمه سيدقمي ،1جبار بشيری ،*1فرهاد غالمي
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1گروه تربيتبدني ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تبريز ،ايران2 ،دانشكده تربيت بدني ،دانشگاه صنعتي شاهرود ،شاهرود  ،ايران
تاريخ وصول 1395/8/18 :

تاريخ پذيرش1396/6/28 :

چکيده
زمينه و هدف :شواهد اخير حاکي است که تمرينهای ورزشي ميتواند فرايند مرگ برنامهريزی شده سلولي را تحت تأثير قرار دهد.
با اين حال ،تأثير تمرين استقامتي با شدت باال بر عوامل آپوپتوزی نامشخص است .بنابراين ،در مطالعه حاضر اثر تمرين استقامتي
با شدت باال بر بيان ژنهای  p53و سيتوکروم  cعضله نعلي موشهای صحرايي نر بررسي شد.
روش بررسي :در اين مطالعه تجربي 16 ،سر موش صحرايي نر سه ماهه به شکل تصادفي در دو گروه تمرين(8سر) و کنترل(8سر)
جايگزين شدند .برنامه تمريني شامل سه ماه تمرين استقامتي با شدت  75-80 VO2maxدرصد و با تکرار  5روز در هفته بود48 .
ساعت پس از آخرين جلسه تمرين ،عضله نعلي حيوانات استخراج و بيان ژنهای

p53

و سيتوکروم  cبا استفاده از روش واكنش

زنجيرهای پليمرازی در زمان واقعي ( )RT-PCRبررسي شد .دادههای آماری با استفاده از آزمون تي مستقل تجزيه و تحليل شدند.
يافتهها :تفاوت معنيداری بين گروه تجربي و کنترل در رابطه با بيان ژن  p53عضله نعلي مشاهده نشد( .)p=0/67با اين حال ،بيان
ژن سيتوکروم  cعضله نعلي گروه تمرين به طور معنيداری کمتر از گروه کنترل بود(.)p=0/001
نتيجهگيری :تمرين استقامتي با شدت باال توانست بيان ژن سيتوکروم  cرا کاهش دهد که ممکن است ناشي از بهبود پايداری غشای
ميتوکندريايي و کاهش نفوذپذيری آن باشد .اين تغيير ممکن است بر آپوپتوز عضله نعلي تأثير قابل توجهي داشته باشد .با اين حال،
نياز به بررسي و تأييد آن در تحقيقهای آتي وجود دارد.
واژههای کليدی :تمرين استقامتي شديد ،ژن  ،p53ژن سيتوکروم ،cعضله نعلي.

*نويسنده مسئول :جبار بشيری ،تبريز ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،گروه علوم ورزشي
Email: bashiri.jabbar@gmail.com
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سيتوکروم cعضله نعلي موشهای صحرايي نر

Downloaded from armaghanj.yums.ac.ir at 14:21 +0330 on Saturday October 20th 2018

اثر تمرين استقامتي بر بيان  p53و سيتوکروم cموش

مرگ سلولي ميشود( 22و  .)6اين امر اغل به واسطه

مقدمه

انسان را تشکيل ميدهد و عالوه بر نقش توليـد نيـرو،

نفوذپــذيری غشــای خــارجي ميتوکنــدری و در نتيجــه

عامــل حي ـاتي بــرای حفــه هومئوســتاز بــدن انســان

رهايش عوامل آپوپتوزی به داخـل سيتوپالسـم انجـام

ميباشد .به عالوه ،انقباضهای عضله اسکلتي حرکـات

ميشود .در اين بين ،سـيتوکروم  cبـه عنـوان يکـي از

بدن انسان را شکل ميدهـد و بـرای حفـه پايـداری و

مهمترين عوامل آپوپتوزی که در فضای بـين غشـايي

ثبات ضروری است .با توجه به نقـش عضـله اسـکلتي

ميتوکندری قرار دارد ،بـا افـزايش نفوذپـذيری غشـای

در حرکــت و اعمــال متــابوليکي ،هرگونــه تغييــر در

خارجي ميتوکندری به داخـل سـيتوزول رهـا شـده و

شرايط انقباضي ،فيزيکي و سوخت و سازی آن اثرات

موجـ راه انــدازی واکـنشهــای کاسـاازی در مسـير

مهم و زيادی بر سالمتي انسان مـيگـذارد( .)4در ايـن

داخلي مي شود . .سـيتوکروم  cبـا اتصـال بـه فـاکتور

بين يکي از مهمترين عوامـل در سـطس سـلولي کـه بـا

فعال کننـده آپوپتـوز )Apaf-1( )4(1-موجـ فعـالسـازی

کاهش توده و قدرت عضالني ارتباط تنگـاتنگي داشـته

پروکاســااز 9و ســاس کاس ـااز 9بــه عنــوان کاســااز

و در سالهـای اخيـر توجـه بسـياری از متخصصـان

آغازگر آپوپتوز در مسير ميتوکندريايي ميشـود .ايـن

حوزه سالمت و ورزش را به خود جلـ کـرده اسـت،

روند نهايتاً موجـ فعـالسـازی کاسـااز 3بـه عنـوان

تشديد آپوپتوز يا مرگ سلولي برنامـهريـزی شـده در

کاســااز اجرايــي و فصــل مشــترک همــه مســيرهای

اين بافت پيکری مهم است( 19و .)5عضـله اسـکلتي در

آپوپتـوزی مـيگـردد .کاســاازها پـس از فعـال شــدن،

طول پيری و چندين حالت بيماری تغيير پيـدا مـيکنـد.

بسياری از پروتئينهای حياتي سـلولي را هيـدروليز و

بيماری های مزمن زيادی از قبيل ديابت ،چاقي ،کمبـود

تجزيه ميکنند و باعث ورود سلول به مرحله غيرقابـل

ويتامين ،Dکمبود هورمون رشد ممکن است با اخـتالل

برگشــت مــرگ ســلولي مــيشــوند( 24و ،)1 ،18لــذا

در تنظيم آپوپتوز باعث تسريع کـاهش تـوده و قـدرت

پژوهشگران همواره به دنبال به کـارگيری روش هـای

عضالني و در نتيجه افزايش خطر ناتواني جسـماني و

مناس برای مقابله با آپوپتوز شديد و کند کردن روند

بيمـــاریهـــای عضـــالني از جملـــه ســـارکوپنيا(،)1

پيری سلولهای عضالني هستند.

ديســـتروفيهـــای()2عضـــالني و تخريـــ عضـــله

در سال های اخير ،تأثير تمرين های ورزشي با

شــود( 19و  .)2 ،5در اي ـن راســتا برخ ـي از شــواهد و

شدتها و حجم های مختلف بر فرآيند آپوپتـوز توجـه

مدارک حـاکي اسـت کـه پـروتئين  p53يـا سـرکو گـر
تومور( )3از طريق فعالسـازی فرآينـد آپوپتـوز باعـث
ممانعت از تکثير و ترميم سلولهای عضالني و تسريع
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1- Sarcopenia
2-Dystrophy
3-Tumor suppressor protein
4-Apoptotic peptidase activating factor-1
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بافت عضله اسکلتي تقريباً نيمـي از تـوده بـدن

مس ـير داخل ـي ي ـا ميتوکنــدريايي آپوپتــوز و افــزايش

فاطمه سيدقمي و همکاران

بسياری از محققان را به خود جل کرده است .با ايـن

بنــابراين ،يافتــههــا حــاکي از آن اســت کــه

هستند .در اين راستا ،مسافری ضـياالديني و همکـاران

عوامــل پ ـيش و ضــد آپوپتــوزی دارد .شــدت تمــرين

گزارش کردند که شش هفتـه تمـرين اسـتقامتي بـا 60

مي تواند از عوامل تأثيرگذار مهم در اين زمينـه باشـد.

درصد اکسيژن مصرفي بيشـينه موجـ کـاهش بيـان

گراناتا و همکاران در مقايسه اثر پروتکل های ورزشي

پروتئين  p53در عضله اسـکلتي مـوشهـای صـحرايي
تمرين کرده شد( .)26همچنين ،کـي و همکـاران اشـاره
داشتند که هشت هفته تمـرين هـوازی مـنظم بـه مـدت
60ـ 30دقيقه در روز و بـا سـرعت  20متـر بـر دقيقـه
موج ـ کــاهش مي ـزان پــروتئين  p53و افــزايش بي ـان
آنزيم های ضد اکسايشي عضله اسکلتي در موشهـای
تمرين کرده در مقايسـه بـا مـوشهـای تمـرين نکـرده
شد( .)21با اين حـال و بـر خـالف نتـايج مطالعـههـای
مذکور ،برخي از پژوهش هـا اشـاره بـه افـزايش بيـان
پروتئين های  p53و سيتوکروم  cمتعاق تمـرينهـای
ورزشي دارنـد بـه طـوری کـه وينشـتين و همکـاران

مختلف که به مدت  4هفته بر روی مردان سـالم انجـام
شد گزارش کردند که تمرين اينتـروال سـرعتي باعـث
افزايش محتوای پروتئين  p53در عضله پهن جانبي شد،
امــا محت ـوای اي ـن پــروتئين پــس از تمــرين اســتقامتي
تداومي و تمـرين اينتـروال بـا شـدت بـاال ( 90درصـد
 )Wmaxتغييری نکرد .با اين حال ،تأثير تمرين استقامتي
با شدت باالتر از متوسط بـر عوامـل مـؤثر در فراينـد
آپوپتوز عضله اسکلتي مشخص نشده است ،لذا هـدف
از مطالعــه حاضــر بررســي تــأثير  12هفتــه تمــرين
اسـتقامتي بـا شـدت معـادل  80ـ  75درصـد اکسـيژن
مصرفي بيشينه بـر بيـان ژنهـای  p53و

سـيتوکرومc

عضله نعلي موشهای صحرايي نر بود.

اشاره داشتند کـه  10هفتـه تمـرين روی چـر گـردان
موج افزايش بيان پـروتئين سـيتوکروم  cدر عضـله

روش بررسي

نعلي موش های صحرايي نر تمرين کرده در مقايسه با

در مطالعه تجربي حاضر 16 ،موش صـحرايي

موشهای صحرايي کنترل شد( .)23بـه عـالوه ،کـيم و

نــر دو ماهــه ويســتار  14848خري ـداری شــد .جهــت

همکاران اشاره داشتند کـه شـش مـاه تمـرين هـوازی

جلوگيری از اسـتر

و تغييـر شـرايط فيزيولـوژيکي،

موج افزايش قابل توجه پروتئين  p53ميتوکندريايي و

نمونه ها به مدت دو هفته تحت شرايط جديـد نگهـداری

پيونــد ب ـين پــروتئين  p53و  DNAميتوکنــدری شــد(.)9

شدند .الزم به ذکر است کـه دمـا (22±2سـانتيگـراد)،

تفــاوت در متغيرهــای تمــرينهــای اســتقامتي مــورد

رطوبـــــت محـــ ـيط (50±5درصـــــد) و چرخـــــهی

استفاده در مطالعه های مختلف باعث بـه دسـت آمـدن

روشنايي ـ تاريکي  12:12ساعته کنترل شد .حيوانـات

نتايج متناقضي شده است.

بــه صــورت آزاد از غــذای اســتاندارد و آ در طــول
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حال نتايج برخي از مطالعهها در ايـن حـوزه متنـاق

پروتکـلهــای ورزشـي مختلــف تـأثيرات متفــاوتي بــر

اثر تمرين استقامتي بر بيان  p53و سيتوکروم cموش

نگهداری حيوانهای آزمايشگاهي مطـابق بـا راهنمـای

وسيله استنشار اتر بيهوش شدند .سـاس بـه وسـيله

انســتيتوی ملــي ســـالمت در آزمايشــگاه دانشـــکده

متخصصين کارآزموده جراحي انجـام و عضـله نعلـي

دامازشکي دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد تبريـز انجـام

آنهــا اســتخراج و وزن کشــي شــد .ســاس ،نمونــه در

شد .همچنين تمامي اعمال انجام شده روی حيـوانهـا،

کرايوتيو در نيتروژن مايع قـرار داده شـده و بـرای

مطــابق دســتورالعمل کميتــه اخــالر کــار بــا حيوانــات

بررسيهای بعدی در دمای 70ـ درجه نگهداری شد.

آزمايشگاهي مستخرج از دستورالعمل هلسينکي بود.
در ابتدا نمونه ها به مدت 14روز تحـت برنامـه

برای اسـتخراج  RNAاز نمونـههـا ،طبـق روش
پيشنهادی

کيت(USA

 )Thermo,K0731,حدود  50ميليگـرم

آشنايي با نحوه فعاليت روی نوارگردان قـرار گرفتنـد.

از بافت عضله نعلي با استفاده از يـ ميلـيليتـر بـافر

در ط ـي اي ـن دوره ،ش ـي نــوارگردان صــفر درصــد،

ليزکننده ،هموژنـه شـده و در دمـای اتـار بـه مـدت 5

سرعت  15-10متر بر دقيقه و مدت تمرين  5-10دقيقه

دقيقه انکوبه گرديد .پس از اضافه کردن  0/2ميليليتـر

در روز بــود .در پاي ـان اي ـن دوره ،وزن مــوشهــا بــا

کلروفروم به هر ميکروتيو و تکان دادن آن با دسـت

استفاده از ترازوی ديجيتال با دقـت  0/001گـرم
AND, Japan

(GF-

 )300,اندازهگيری شد و حيوانهـا پـس از

مطابقت وزني به طور تصادفي در دو گـروه کنتـرل و
تمرين جايگزين شـدند .گـروه تمـرين  5روز در هفتـه
(يکشنبه ،دوشنبه ،سهشنبه ،پـنجشـنبه و جمعـه) و بـه
مــدت  12هفتــه در برنامــه تمــرين اســتقامتي روی
نوارگردان الکترونيکي هوشمند حيـواني شـرکت کـرد.
شـــدت نســـبي کـــار در طـــول برنامـــهی تمـــرين
معادل 80ـ 75درصد اکسيژن مصرفي بيشينه(33ــ24
متر در دقيقه با شي  15درصد) حفه شد .مدت زمان
تمرين از  10دقيقه در روز در هفتهی اول شروع و بـه
 60دقيقه در روز در هفتهی پنجم رسيده و تـا انتهـای
دوره حفه شد(.)16
 48ســاعت پــس از آخــرين جلســه تمــرين،

بــه مــدت  15ثانيــه ،ميکروتيــو  5دقيقــه در دمــای 4
درجه انکوبه گرديد و در ادامه بـه مـدت  15دقيقـه در
شرايط  4درجه و g 13700سانتريفيوژ شد .ساس بـه
دقت و بدون تکان دادن تيو  ،قسمت بااليي که حـاوی
 RNAبود ،جدا شـده و بـه ميکروتيـو ديگـری انتقـال
داده شــد .بــه محلــول جــدا شــده حجــم مســاوی از
ايزوپروپانول سرد اضافه گرديد و برای  10دقيقـه در
دمای 20ـ درجه انکوبـه شـد .سـاس ،ميکروتيـو بـه
مـــدت  10دقيقـــه در دمـــای  4درجـــه و g 13700

سانتريفيوژ شده ،مايع روئي بيرون ريخته شـد و يـ
ميلــيليتــر اتــانول  80درصــد بــه ميکروتيــو اضــافه
گرديــد .بالفاصــله ميکروتيــو بــه مــدت  5دقيقــه در
شرايط  4درجـه و  g 13700سـانتريفيوژ شـده ،مـايع
رويي آن بيرون ريخته شد و به دقت اتانول خالي شـد
و حدود  20دقيقه اجازه داده شد تا الکل تبخيـر گـردد.

موش هـای صـحرايي گـروه هـای تمـرين اسـتقامتي و
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دوره پژوهش استفاده کردند .الزم بـه ذکـر اسـت کـه

کنترل تحت جراحـي قـرار گرفتنـد .مـوشهـا ابتـدا بـه

فاطمه سيدقمي و همکاران

( )DEPCحــل شــد .پــس از اســتخراج  ،RNAمقــدار و

مدت  5دقيقه در  37درجه انکوبه گرديـد .يـ ميکروليتـر

خلـــون آن بـــه وســـيله روش اســـاكتروفتومتری

آنـزيم  RverertAidTM H Minus M-MuLV Reverseبـه تيـو قبـل

( )Bio-Rad, CA, USAتعيين گرديد .همچنين RNA ،تام به

افــزوده شــد .در ادامــه در صــورت اســتفاده از پرايمــر

وسيله الکتروفـورز روی ژل آگـاروز حـاوی اتيـديوم

)(dt

 6 ،oligoدقيقه در  42درجه و در صـورت اسـتفاده از

برومايد قـرار گرفـت و دو بانـد مشـخص  18sو 28s

پرايمـر ،Random hexamerابتـدا  5دقيقـه در  25درجـه و بـه

RNA

دنبــال آن  90دقيقــه در  42درجــه انکوباســيون صــورت

استخراج شده جهت استفاده در مراحل بعدی در دمای

گرفت .واکنش با قرار دادن تيو به مدت  10دقيقه در 70

80ـ درجه نگهداری شد.

درجــه پايــان پــذيرفت و نمونــه در فريــزر 70ـــ درجــه

مربوط به  RNAريبوزومي مشاهده و کنتـرل شـد.

جهــت ســاخت  ،cDNAطبــق دســتورالعمل کيــت

نگهداری شد.

(Fermentas, Canada) Revert AIDTM Firs Standard cDNA synthesis

اندازهگيری ميزان بيان ژني پروتئينهای  p53و

يــــ ـ ميکروليتــــــر  RNAو يــــ ـ ميکروليتــــــر از

ســــــيتوکروم cبــــــا اســــــتفاده از دســــــتگاه

 DNase I reactionدر ي ـ تيــو  1/5ميلــيليتــری

)Corbett Research Australia(Corbett-Rotor gene-6000

ريختــه شــده و بــه وســيله  DEPC-traeted waterبــه حجــم 9

انجام گرديد .جفت پرايمرهـای مربـوط بـه هـر ژن بـا

ميکروليتر رسيد .برای از بين بـردن آلـودگي احتمـالي بـا

اسـتفاده از نـرم افـزار  Primer 3طراحـي و بـه وسـيله

 ،DNAيــ ميکروليتــر DNaseبــه تيــو اضــافه و پــس از

بايونير(South Korea

 )Bioneer-سـنتز شـد و بـا غلظـت

افزودن ي ميليليتر از اتانول مطلـق ،تيـو مربوطـه بـه

نهايي  80نانومتر مورد استفاده قرار گرفت.

buffer 10X

مدت  30دقيقه در فريزر 70ـ درجه قرار گرفت .ساس بـه
مدت  20دقيقه در شرايط  4درجه و g 14000سـانترفيوژ

واکـــنشهـــا بـــر مبنـــای اســـتفاده از رنـ ـ
 Syber greenانجام شد .رنـ

green

 Syberطـي واکـنش

شد و پس از آن ،در زير هـود بـه دقـت اتـانول آن خـالي

PCR

شده و حدود  10دقيقـه اجـازه داده شـد تـا الکـل تبخيـر

فلورسنت ساطع ميکند .در جدول  2توالي پرايمرهـای

گردد .به تيو يـ

ميکروليتـرwater

 DEPC-treatedو يـ

 Real-timeبه  DNAدو رشتهای متصل شده و نور

بيان ژني برای مـوش هـای صـحرايي مشـخص شـده

ميکروليتــر پرايمــر) oligi (dtيــا پرايمــرRandom hexamer

است .به عنوان بالن

افــزوده شــد و  5دقيقــه در دمــای  70درجــه بــر روی

موجود در واکنش به جز  cDNAبود ،استفاده شد و بـه

 Dryانکوبـــــه گرديـــــد .چهـــــار ميکروليتـــــر

 DEPCاضــافه

block

reaction buffer 5X

و دو ميکروليتر  dNTP 10mM mixو ي

ميکروليتـرRibo lock Ribo nuclease Transcription Inhibitor
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ســاس در آ تيمــار شــده بــا دی اتيــل پيروکربنــات

به تيو افزوده شـد و پـس از سـانترفيوژ مختصـر ،بـه

اثر تمرين استقامتي بر بيان  p53و سيتوکروم cموش

درصد کمتر از گروه کنترل بود .با ايـن حـال ،تفـاوت

تعيين شد.در پايان قبل از آنـاليز دادههـا ،منحنـي ذو

 Real-time PCRبررسي شد تا پي مربوط بـه ژن مـورد

نعلـي بـه تـوده بــدن گـروه کنتـرل و تمـرين مشــاهده

نظر و فقدان پرايمـر دايمـر تأييـد شـود .بـرای آنـاليز

نگرديد( .)p<0/05اين در حالي بـود کـه ميـانگين وزن

دادههــا ابتــدا ∆Ct ،ژن در هــر نمونــه از افتــرار  Ctژن

عضله نعلي گـروه تمـرين حـدود  11درصـد کمتـر از

مربوطه و  Ctژن  GAPDHبه عنـوان رفـرنس محاسـبه

گروه کنترل بود(جدول .)1

(curve

در رابطه با شاخص های مربـوط بـه آپوپتـوز

شد .فرمولها برای محاسبه به ترتي زير ميباشد؛
ΔCT= CT target – CT reference
ΔΔCT = ΔCT test sample – ΔCT control sample

عضله نعلي ،نتايج نشان داد که تفاوت معنـيداری بـين

دادههــای جمــعآوری شــده بــا اســتفاده از

گروه کنترل و تمرين استقامتي در بيان ژن  p53وجود

نــرمافــزار  SPSSو  ،Excel2010و آزمــونهــای آمــاری

ندارد(t=0/43؛  .)p=0/67با ايـن حـال ،ميـزان بيـان ژن

شاپيروـ ويل  ،پارامتري و تي مستقل تجزيه و تحليل

ســيتوکروم cدر گــروه تمــرين اســتقامتي بــه طــور

شدند.

معنـــيداری کمتـــر از گـــروه کنتـــرل بـــود (t=4/16؛

يافتهها

p=0/001؛ 64/84درصد) .به عبـارتي سـه مـاه تمـرين

در رابطه با تـأثير سـه مـاه تمـرين اسـتقامتي

استقامتي روی نوارگردان موج کـاهش قابـل توجـه

روی نوارگردان بر ويژگـيهـای بـدني ،بـا اسـتفاده از

ژن کليـــدی ســـيتوکروم  cمربـــوط بـــه آپوپتـــوز

آزمون تي تسـت تفـاوت معنـيداری بـين تـوده بـدني

ميتوکندريايي عضله نعلي مـوشهـای صـحرايي شـده

آزمودنيهای گـروه کنتـرل و گـروه تمـرين مشـاهده

است(نمودار  1و.)2

شد( ،)p=0/03به طوری که توده بدن گروه تمـرين 19

جدول :1برنامه  12هفته تمرين استقامتي روی نوارگردان

هفتههای تمرين
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

يازدهم

دوازدهم

مدت تمرين (دقيقه در روز)

10

20

35

45

60

60

60

60

60

60

60

60

سرعت نوارگردان (متر بر دقيقه)

24

24

25

25

26

27

28

29

30

31

32

33

شي نوارگردان (درصد)

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

مجله ارمغان دانش ـ دوره 22ـ شماره5ـ آذر و دی(1396شماره پي در پي)124

613

Downloaded from armaghanj.yums.ac.ir at 14:21 +0330 on Saturday October 20th 2018

 )Meltingبـــه دســـت آمـــده از هـــر واکـــنش

معنيداری در وزن عضله نعلـي و نسـبت وزن عضـله

فاطمه سيدقمي و همکاران

جدول :2توالي پرايمرهای بيان ژني عضله نعلي موشهای صحرايي
طول قطعه (جفت باز)

نام ژن

توالي اليگونوکلئوتيدی پرايمر

169
110

Cytochrome-c
GAPDH

جدول  :1شاخصهای اندازه گيری شده در گروههای مختلف موشهای مورد مطالعه
گروه

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

شاخصهای اندازهگيریشده

کنترل

8

251/75

22/6

تمرين استقامتي

8

202/33

18/3

کنترل

8

0/072

0/01

تمرين استقامتي

8

0/064

0/02

نسبت وزن عضله نعلي به وزن

کنترل

8

0/29

0/05

بدن (گرم/کيلوگرم)

تمرين استقامتي

8

0/32

0/03

وزن بدن (گرم)

وزن عضله نعلي (گرم)

8

6

p53/GAPDH

3 8

3

0

نمودار  :1ميزان بيان ژن  p53در دو گروه کنترل و تمرين استقامتي
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'F: 5' TTTTCACCCCACCCTTCCCC 3
'R: 5' CCTCAGACACACAGGTGGCA 3
'F: 5' GGAGTGTTCGTTGTGCCAGC3
R: 5' CTGACCTGTCTTCCGCCCAA3
'F: 5' GGAAAGCCTGCCGGTGACTA 3
'R:5' CACCCGGAGGAGAAATCGGG 3

101

P53

اثر تمرين استقامتي بر بيان  p53و سيتوکروم cموش

8

1
0

نمودار  :2ميزان بيان ژن سيتوکروم cدر دو گروه کنترل و تمرين استقامتي

نيز به کاهش وزن ناشي از تمرينهای هوازی طـوالني

بحث
نتايج پژوهش حاضـر نشـان داد کـه سـه مـاه
تمــرين هــوازی موجــ کــاهش معنــيدار وزن بــدن

مدت اشاره شده است( 19و .)13
بــه عــالوه ،براســا

نتــايج پــژوهش حاضــر،

موش هـای صـحرايي شـد( 19درصـد) .بـا ايـن حـال،

تفاوت معنيداری بين گروه تمرين استقامتي و کنتـرل

باوجود کاهش معنـيدار وزن بـدن متعاقـ سـه مـاه

در رابطه با ميزان بيان ژن  p53وجود نداشت ،بـا ايـن

تمرين هوازی ،تفاوت معني داری در وزن عضله نعلـي

حــال ،ميـزان بيـان ژن سـيتوکروم cدر گــروه تمــرين

و نسبت وزن عضله نعلي به توده بدن گـروه کنتـرل و

استقامتي به طور معنـيداری و حـدود  64/84درصـد

تمرين مشاهده نگرديـد .اگرچـه ،ميـانگين وزن عضـله

کمتر از گروه کنترل بود .به عبـارتي ،سـه مـاه تمـرين

نعلي گـروه تمـرين حـدود  11درصـد کمتـر از گـروه

استقامتي با شدت باال موجـ کـاهش قابـل توجـه ژن

کنترل بود .به عبارتي ،سه ماه تمرين هوازی با شـدت

سيتوکروم  cعضله نعلي موش هـای صـحرايي شـد و

نسبي 80ـ 75درصد اکسيژن مصرفي بيشينه ،در کنار

اين احتمال وجـود دارد کـه تمـرين اسـتقامتي موجـ

کاهش قابل توجه وزن بدن ،موج کاهش غيرمعنيدار

کاهش يا حداقل تعديل بـروز فرآينـد آپوپتـوز در ايـن

توده عضله نعلي شده است .موضوع کـاهش وزن ،بـا

بافت سوماتي

از طريق مسـير داخلـي شـود.

توجه به افزايش هزينه انرژی در گروه تمرين هـوازی

در اين راستا ،برخـي از مطالعـههـای قبلـي اشـاره بـه

نسبت به گروه کنترل ،آن هم برای مدت سه ماه چندان

کاهش پـروتئينهـای درگيـر در مسـير ميتوکنـدريايي

دور از انتظار نبود ،چنانکه در اغل مطالعههای قبلـي

آپوپتوز متعاق تمرينهای ورزشي داشتند .همسو بـا

حسا

مطالعه حاضر ،م ميالن و همکاران در تحقيقي نشان
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9

Cytochrome-c/GAPDH

6

فاطمه سيدقمي و همکاران

گروه تجربي پس از  6هفته دويدن روی نوارگردان بـا

مــيشــود و باعــث شــروع پيــامرســاني آپوپتوتيــ

تکرار  5جلسه در هفتـه بـه طـور معنـيداری کمتـر از

آبشارهای کاسااز پايين دستي مي شود( .)19همچنين،

گروه کنترل بـود( .)15اگرچـه سـازوکارهای متعـددی

پروتئين  Bcl-2با ورود به غشای خارجي ميتوکنـدری،

ماننــد تغييــر مســتقيم در بيــان ژنهــای مربــوط بــه

يکاارچگي غشـا را بـا خـارج سـاختن يـونهـای  H+از

ميتوکنـدری،

طريق کانـالهـای يـوني حفـه کـرده و بـا اتصـال بـه

تغييرات توليد گونههای فعال اکسيژن( )ROSو وضعيت

 ،Apaf-1فعـالسـازی کاسـاازی را مهـار مـيکنـد .ايـن

ضداکسايشي مطرح شـده اسـت ،ولـي هنـوز ابهامـات

احتمال وجود دارد که در پاسـخ بـه فشـار اکسايشـي،

بســياری در ايــن زمينـــه وجـــود دارد( .)14در ايــن

جابهجايي و استقرار پروتئين  Baxدر غشـای بيرونـي

خصــون ،وينشــتين و همکــاران اشــاره داشــتند کــه

ميتوکنــدری افــزايش مــييابــد( 19و  .)7 ،11 ،17ايــن

آپوپتوز ميتوکندريايي اغل با افزايش  ROSدر عضـله

موضوع تا اندازهای ميتواند ناشي از فعال شدن

اسکلتي همراه است و تمرينهای ورزشي ميتوانند بـا

ســيتوزلي باشــد ،بــه طــوری کــه  JNKدر حضــور

آپوپتوز ،آزادسـازی عوامـل آپوپتوتيـ

()3

JNK

کاهش توليد  ROSو افزايش دفاع ضداکسايشي ،رونـد

محرک های استر

آپوپتوز را کندتر کند( .)23به نظر ميرسد ميتوکنـدری

مهار پروتئين  Bcl-2ميشود .،لـذا پـروتئين  Baxاجـازه

نقش مهمي در تنظيم آپوپتوز سلولهای عضله اسکلتي

جابه جايي به سمت ميتوکنـدری را مـييابـد .پـروتئين

ايفا مي کند .در ايـن راسـتا ،اعضـای خـانواده ،)1(Bcl-2

 JNKدر داخـــل ميتوکنـــدری ،در بازشـــدن

()4

شـــامل پـــروتئينهـــای  )2(Baxو  Bcl-2بـــه عنـــوان

دخالت کرده و موج رهايش عوامـل پـيشآپوپتـوزی

پــروتئينهــای اصــلي ،در شــکلگيــری کانــالهــای

مانند سيتوکروم cبـه داخـل سـيتوزول مـي شـود .بـه

آپوپتوزی ،تنظيم نفوذپذيری ميتوکنـدری و پيـام هـای

س ـيتوکرومc

آپوپتوزی ميتوکندريايي درگير مي شـوند .نسـبت

مح ـ

سـلولي فسـفريله شـده و موجـ

رهــايش و ورود بــه س ـيتوزول،

mtPTP

Bax

ميتواند از طريق آبشار کاساازی شـامل کاساازــ 9و

به  Bcl-2شاخصي برای نشان دادن پتانسـيل آپوپتـوز

در نهايت کاساازـ 3باعث تشديد آپوپتوز شود( .)23در

ميتوکندريايي ميباشد که  Bcl-2بـه وسـيله ممانعـت از

اين تحقيق مشاهده شد که تمرين اسـتقامتي بـا شـدت

اگــومری شــدن  ،Bax-Baxبــا فعالي ـت پ ـيشآپوپتــوزی

باال به مدت  12هفته بيان ژن سيتوکروم  cرا بـه طـور

پــروتئين  Baxمخالفــت م ـيکنــد .هنگــامي کــه  Baxبــه

معنيداری کـاهش داد ،لـذا ممکـن اسـت ايـن پروتکـل

ميتوکنــدری وارد مــيشــود ،منافــذی را در غشــای

1- B-cell lymphoma 2
2- Bcl2-Associated X Protein
3- c-Jun-N-Terminal Kinase
4- Mitochondrial Permeability Transition Pore

ميتوکندری شکل ميدهد که در نتيجه پروتئينهـايي از
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دادند که بيان پـروتئين سـيتوکروم  cدر عضـله نعلـي

جملـــه سـ ـيتوکروم  cآزاد شـــده و وارد سـ ـيتوزول

اثر تمرين استقامتي بر بيان  p53و سيتوکروم cموش

ورزشي بدينگونه در تغيير فرآيند آپوپتوز در عضـله

بالفاصله بعد از آخرين جلسه تمرين بافت را استخراج

نعلي تأثيرگذار باشد.

کرده بودند ،لذا اين احتمال دور از انتظار نيست که در

هــو و همکــاران اشــاره داشــتند کــه بيــان پــروتئين

س ـيتوکروم  cدر گــروه تمــرين ناش ـي از اثــرات حــاد

سيتوکروم cميوکـارد گـروه تمـرين ( 12هفتـه تمـرين

آخرين جلسه تمرين هوازی بـا شـدت بـاالی متوسـط

استقامتي) به طور معني داری بيشـتر از گـروه کنتـرل

( 60دقيقــه بــا ســرعت  30متــر در دقيقــه و شــي 3

بود( .)8همچنين ژين و همکاران نشان دادند که  6مـاه

درصد) باشد ،به طوری که اغل مطالعه های قبلي نيـز

تمرين اسـتقامتي موجـ تسـريع فرآينـد آپوپتـوز در

اشــاره بــه افــزايش شــاخصهــای مختلــف آپوپتــوزی
جلسه فعاليت ورزشي متوسط به

ميوکارد موشهای صحرايي ميشود( .)25اين تنـاق

بالفاصله پس از ي

نيز احتماالً مي تواند ناشي از نوع بافت مـورد مطالعـه

باال و شديد داشتند(20و.)11

باشد ،به طوری که هو و همکاران و ژيـن و همکـاران

همچنين ،اگرچه در مطالعه حاضر ميزان بيـان

اثر تمرين استقامتي را بر ميوکارد موشهای صحرايي

ژن  p53کــاهش قابــل تــوجهي متعاقــ تمــرينهــای

مورد بررسي قرار داده بودند و ميزان تغييرات عوامل

استقامتي نشان نـداد و تفـاوت معنـيداری بـين گـروه

آپوپتوتيکي نيز ميتواند در بافتهای مختلـف متفـاوت

تمرين و کنتـرل مشـاهده نشـد ،امـا مغـاير بـا تحقيـق

باشد .در اين راستا پترسون و همکاران اشاره داشتند

حاضر ،مسافری ضياالديني و همکاران گزارش کردنـد

که اثر پذيری عضله قلبي نسبت به عضـله اسـکلتي در

که شش هفته تمرين استقامتي بـا  60درصـد اکسـيژن

مقابل آپوپتوز بيشتر بوده و تمرين اغل در بافت قلبي

مصرفي بيشينه موجـ کـاهش بيـان پـروتئين  p53در

ميتواند موج تغيير شاخصهای آپوپتوزی شود ،لذا

عضــله اســکلتي مــوشهــای صــحرايي تمــرين کــرده

افزايش بيان عوامـل آپوپتـوزی ماننـد پـروتئين  Baxو

شد( .)26همچنين ،کي و همکـاران اشـاره داشـتند کـه

سيتوکروم cمتعاق تمرينهای شديد و طـوالني مـدت

هشت هفته تمرين هوازی منظم به مدت 60ــ 30دقيقـه

هوازی در عضله قلبي محتملتر است .همچنين ،به نظر

در روز و با سرعت  20متر بـر دقيقـه موجـ کـاهش

نتايج مطالعـه حاضـر بـا

معنيدار ميزان پروتئين  p53و افزايش بيان آنزيمهـای

مطالعه هـو و همکـاران شـده اسـت ،تفـاوت در زمـان

ضــد اکسايشــي عضــله اســکلتي در گــروه تجربــي

برداشت بافت باشد ،به طوری که در مطالعـه حاضـر،

شد( .)21داليل مختلفي ميتواد توجيه کننده تفـاوت در

بافت عضـله نعلـي  48سـاعت پـس از آخـرين جلسـه

يافته ها باشد .بـرای مثـال ،تفـاوت در وضـعيت اوليـه

تمرين استقامتي اسـتخراج شـد ،ولـي هـو و همکـاران

نمونههای تحقيـق مـي توانـد از علـل مغـايرت در نظـر

مي رسد آنچه موج تناق
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از سوی ديگر ،بر خالف نتايج مطالعه حاضـر،

مطالعه هو و همکاران ،افزايش معنيدار بيـان پـروتئين

فاطمه سيدقمي و همکاران

ديابتي انجام شد کـه نشـان داده شـده اسـت اسـتر

پروتئين های درگير در مسير ميتوکنـدريايي آپوپتـوز،

اکسايشي در اين نمونهها افزايش مييابـد و ررفيـت و

بررسي بيان پروتئين هـای درگيـر در مسـير خـارجي

عملکرد ميتوکندريای در آن ها تضـعيف مـي شـود ،در

آپوپتوز و اندازه گيری محتوی پروتئينهای مـوردنظر

حالي که نمونههايي تحقيـق حاضـر مـوشهـای سـالم

به وسيله روش وسترن بـالت ،ارهـار نظـر قطعـي در

بودند ،لذا ممکن است شاخصهای مطرح در نمونههای

مــورد نحــوه تأثيرپــذيری شــاخصهــای مربــوط بــه

دي ـابتي تأثيرپــذيری بيشــتر از مداخلــههــا نســبت بــه

آپوپتوز عضله نعلي از تمـرينهـای ورزشـي مختلـف،

نمونههای سالم داشته باشد .همچنين ،به نظر ميرسـد

منوط به انجام تحقيقها و مطالعههـای بيشـتر در ايـن

تفاوت در متغيرهـای تمرينـي از جملـه مـدت و شـدت

زمينه است.

پروتکل ورزشي نيز در اين مغايرت دخيل باشـد چـرا
کــه برنامــه تمــرين مطالعــه مســافری ضــياالديني و
همکاران در ي دوره کوتاه شش هفتـهای و بـا شـدت

نتيجهگيری
به طـورکلي ،بـر اسـا

پيشـينه موجـود ايـن

متوسط 60درصد اکسيژن مصرفي بيشينه اجرا شـده

فرضيه مطرح مي شود کـه شـدت تمـرين مـيتوانـد از

بود و کي و همکـاران نيـز از يـ دوره تمـرين هشـت

متغيرهای دخيل در تغييرات عوامل آپوپتوزی باشد .از

هفتهای با شدت حدود 45ـ 40درصد اکسيژن مصرفي

اين رو ،در اين تحقيق اثر تمرينهای استقامتي با شدت

بيشينه استفاده کرده بودنـد در حـالي کـه در مطالعـه

بــاالتر از متوســط( 75-80درصــد اکس ـيژن مصــرفي

دوره طـوالنيتـر( 12هفتـه) و بـا شـدت

بيشينه) بر عوامل آپوپتوزی شامل بيـان ژن پـروتئين

بيشتر80ـ 75درصد اکسيژن مصرفي بيشينه اسـتفاده

 p53و سيتوکروم  cبررسي شد که نتايج حاکي از عدم

شد ،لذا اين احتمـال وجـود دارد کـه پروتکـل تمرينـي

تغييــر معنــيدار بيــان ژن  p53و کـــاهش معنــيدار

مطالعــه حاضــر(تمرين اســتقامتي طــوالني مــدت و بــا

سيتوکروم  cدر عضله نعلي موش هـای صـحرايي نـر

شدت باالی متوسط) عليرغـم اثرگـذاری بـر پايـداری

پس از سه ماه تمرين استقامتي بر روی تريدميل بـود.

غشای ميتوکندريايي و کاهش نفوذپذيری آن که منجر

اين احتمال وجود دارد که پروتکل تمريني استقامتي با

به کاهش قابل توجه بيان ژن سـيتوکروم  cدر عضـله

شدت باالتر از متوسـط بـا تـأثير بـر پايـداری غشـای

اسکلتي شد ،نتوانسته تأثيری بر پروتئينهای باالدست

ميتوکندريايي و کاهش نفوذپذيری آن منجر به کـاهش

ماننــد  p53داشــته باشــد .بــا ايـن حــال ،بــا توجــه بــه

قابل توجه بيـان ژن سـيتوکروم  cدر عضـله اسـکلتي

محـــدود ي ت هـــا ی پـــژوهش حاضـــر ماننـ ـ د عـــدم

گروه تمرين شده باشد .همچنين ،ايـن برنامـه تمرينـي

حاضر از ي
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گرفته شود .مطالعه کي و همکاران بر روی موشهـای

اندازهگيری تغييرات مورفولوژيکي ،ارزيابي بيان ساير

اثر تمرين استقامتي بر بيان  p53و سيتوکروم cموش

نتوانست تأثيری بر پروتئينهای باالدسـت آپوپتـوزی
مانند  p53داشته باشد .با ايـنحـال ،جهـت ارهـار نظـر
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قطعي در مورد نحوه تأثيریگذاری تغيير شدت تمرين
به عنوان يکـي از متغيرهـای تمرينـي مهـم بـر عوامـل
آپوپتوزی ،نياز به تحقيقهای بيشـتری در ايـن زمينـه
است.

تقدير و تشکر
مقالـــه حاضـــر مســـتخرج از پايـ ـاننامـــهی
کارشناسي ارشد فيزيولوژی ورزشي در دانشگاه آزاد
اســالمي واحــد تبري ـز م ـيباشــد ،لــذا از مســاعدت و
همکــاری صــميمانه مســئولين دانشــگاه آزاد اســالمي
واحد تبريز و تمام افرادی کـه موجـ تسـهيل اجـرای
پايان نامه شدند ،تقدير و تشكر ميگردد .الزم به ذکـر
است که هزينههای اجـرای ايـن مطالعـه تحـت حمايـت
مالي هيچ سازماني نبوده است.
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Abstract
Background and aim: Recent research has suggested that exercise training is potential to
influence the process of programmed cell death. However, little is known about the effect of high
intensity endurance exercise on apoptotic factors. Therefore, in the present study the effect of high
intensity endurance training on p53 and cytochrome-c gene expression in male rats' Soleus muscle
was investigated.
Methods: In this experimental study sixteen 3-month-old male rats were randomly divided into two
groups of endurance training (n=8) and control (n=8). Exercise program included three months
endurance training at the intensity of 75-80% of VO2max with the frequency of 5 days per week.
Forty-eight hours following the last training session, the soleus muscle of the animals were
extracted and p53 and cytochrome-c gene expression were assessed using Real Time-PCR
method. Data were analyzed by independent t-test at the significance level of P<0.05.
Results: No significant difference was seen between the experimental and control groups
regarding p53 gene expression (P=0.67). However, cytochrome-c gene expression was
significantly lower in the experimental group than the control group (P=0.001).
Conclusion: High intensity endurance training decreased cytochrome-c gene expression which is
likely mediated by improved mitochondrial membrane stability and decreased permeability. It may
influence the process of apoptosis in soleus muscle. However, it needs to be examined and
validated in future studies.
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