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چکيده

زمينه و هدف :ژنهاي  MYH7و  MYH7βدر عملکرد قلب نقش مهمیرا به عهده دارند ،از طرر
عملکرد قلب را به چالش میکشد ،بنابر اين هد

ديگرر فعاليرت اسرتقامتی سراختار و

از اين مطالعه تعيين و بررسی اثر  14هفته تمرين استقامتی برر ت ييرر بيران ژنهراي

 MYH7و  MYH7bو ت ييرات ساختاري بطن چپ رتهاي نر نژاد ويستار بود.
روش بررسي :در اين مطالعه تجربی که در سال  1395انجام شد 14 ،موش با ميانگين وزن(113±20گرم) تحت شرايط کنتررل شرده
(دما ،چرخه روشنايی و تاريکی و دسترسی آزاد به آب و غذا) نگهداري و بعد از آشناسازي( 231±24گرم) به صرورت تارادفی بره
دو گروه کنترل( 7سر) و تجربی( 7سر) تقسيم شدند .گروه تجربی يک برنامره( 30مترر در دقيقره 50 ،دقيقره در هرر سلسره 6 ،سلسره
دويدن در هفته به مدت  14هفته) استقامتی را روي تردميل اسرا نمود و سپس  48ساعت پس از پايان آخرين سلسه تمرينی همراه برا
گروه کنترل بیهوش و تشريح شدند ،سپس قلب و در ادامه بطن چپ آنها خارج و با اسرتفاده از روش  Real time-PCRميرزان بيران
ژن  MYH7و  MYH7bبطن چپ آنها اندازهگيري شد .دادهها با استفاده از آزمونهاي آماري تری مسرتقل و وابسرته تجزيره و تحليرل
شدند.
يافتهها :از سمله يافتههاي اين پژوهش افزايش وزن قلب و همچنين افزايش بيران ژنهراي  MYH7و  MYH7bدر گرروه تمررين کررده
بود ،به اين معنی که فعاليت استقامتی موسب افزايش معنیدار نسبت وزن قلب به وزن بدن در رتهاي گروه تجربی نسربت بره گرروه
کنترل شد( ،)p=0/005ميزان بيان ژنهراي  MYH7و  MYH7bبره طرور معنریداري در گرروه تجربری بيشرتر از گرروه تمررين نکررده
بود(.)p=0/001
نتيجهگيري؛ به نظر میرسد تجديد ساختار قلب ناشی از فعاليتهاي استقامتی که به صورت هايپرتروفی نمود پيدا میکند با افزايش
بيان ژن  MYH7و  MYH7bهمراه باشد که احتمال دارد بخشی از بهبود کارکرد قلب در اثر فعاليت هاي ورزشی ناشی از افزايش بيان
اين ژنها باشد.
واژههاي کليدي :ژن  MYH7و  ،MYH7bفعاليت استقامتی ،قلب ،بطن چپ
نويسنده مسئول :محمد فتحي ،خرم آباد ،دانشگاه لرستان ،گروه تربيت بدني
Email: fathi.m@lu.ac.ir
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MYH7

MYH7b

که ت ييرات بافتی قلب در پی فعاليرت بردنی متفراوت از

مقدمه
محرکهاي گوناگون از سمله فعاليرتبردنی برر

آن چيزي است که در بيماريها رخ میدهد(.)12

بافت عضله تأثير میگرذارد کره نتيجره آن در طرو نی

در اثرررر فعالير رتهررراي اسرررتقامتی و برخر ری

مدت سازگاري عضله به اين محررکهرا اسرت( 2و .)1

بيمرراريهرراي مرررتبط بررا قلررب ،پررروت ينهرراي زي رادي

اين سازگاري در عضالت اسکلتی( )3و عضله قلب بره

دستخوش ت يير بيان میشوند ،از سمله اين پروت ينها

وسيله پژوهش هاي متعدد مطالعره شرده اسرت( 5و.)4

مررریتررروان بررره پرررروت ينهررراي زنجيرررره سرررنگين

فعاليت استقامتی از سمله اين محرکها است کره شرکل

ميوزين( )2()MHCاشاره کرد که در اثرر بارکراري قلرب

خاصی از فعاليتهاي بدنی است که با تکرارهاي زيراد

(اضافهبار حجمی يا فشاري) بيان آنها در سرطح ژن و

يک حرکت دنبال میشود و تأثيرات ويژه خود را القرا

پروت ين ت يير میکنرد( .)13مکران ژن زنجيرره سرنگين

میکند( 7و  ،)6به طوري که عضرالت از سملره عضرله

ميوزين  )3()MHY7( 7بر روي  DNAقبرل از ژن زنجيرره

قلب متناسب با اين نوع از فعاليتها به طور سراختاري

سنگين ميوزين  )4()MHY6( 6روي کرومروزوم شرماره

و به نحوي کارآمدي سازگار و دچار تجديرد سراختار

 14قرار دارد که اين ژنها به ترتيب پرروت ين زنجيرره

میشوند( .)7تجديد ساختار ناشی از فعاليت اسرتقامتی

سنگين ميوزين نروع آلفرا( )5()MHCαو زنجيرره سرنگين

با ت ييرات بافتی منحار به فردي نيز همراه است کره

ميوزين نوع بتا( )6()MHCβرا کدگذاري میکننرد

از آن برره عنرروان هررايپرتروفی اسررنتريک قلب ری( )1ي راد

و  MHCβدر دوران سنينی و بلرو در قلرب و عضرالت

می کنند کره ايرن نروع هرايپرتروفی برا افرزايش سرري

اسکلتی بيان می شوند( .)14در انسران  MYH7ايزوفررم

سارکومرهاي قلب همراه است( .)8هرايپرتروفی ناشری

غالب بيران شرده در حفرره بطنری اسرت در حرالی کره

از فعاليت استقامتی نتيجره ت ييررات در سرطح برنامره

 MYH6ترسيحررراً در حفرررررههررراي دهليرررزي بيررران

ژنرری اسرررت( 9و  .)2هرررايپرتروفی قلررب نسررربت بررره

میشود(.)15

وMHCα

.

فعاليت هاي استقامتی و قدرتی با محرکی کره برر قلرب

سومين ژن زنجيره سنگين ميوزين ،ژنی است

تحميل می شود متناسب است که منجرر بره تفراوت در

که کمتر مورد بررسی قرار گرفته و  MYH7bمریباشرد

نرروع هررايپرتروفی قلررب مرریشررود( .)10افررزون بررر

که روي کرومروزوم شرماره  2قررار دارد و همسرانی

فعاليتهاي بدنی(استقامتی و قدرتی) عوامل مررتبط برا

بسياري با  MHCβدارد( .)16ژن  MYH7bدر عضله قلبی

بيماري ها ،تأثير مشابهی بر بافت قلب دارد و مشخص

و اسکلتی مروش و انسران بيران مریشرود و پرروت ين

شده است اخرتال ت هورمرونی ،فشرار خرون ،انسرداد
سرخرگهايی مانند آئورت نيز منجرر بره هرايپرتروفی
پاتولوژيک قلب می شود( ،)11اما مشخص شرده اسرت

)1-Eccentric Cardiac Hypertrophy(ECH
)2-Myosin Heavy Chain(MHC
)3-Myosin Heavy Chain 7(MHY7
)4-Myosin Heavy Chain 6(MHY6
)5-Myosin Heavy Chain α (MHCα
)6-Myosin Heavy Chain β (MHCβ
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 MYH7bبه وسيله اين ژن در قلب کد و مشرخص شرده

آنهررا نشرران داد کرره بي ران  79ژن در اثررر فعالي رتهرراي

است که پروت ين اين ژن در قلب انسان بالغ و همچنين

ورزشی افزايش و بيان  73ژن ديگر کاهش میيابد در

موش صحرايی بيان میشود( .)15بيان ايرن دو ژن در

بين اين ژنها مشرخص شرد کره بيران ژنهرايی ماننرد

زمان هايپرتروفی پاتولوژي قلب ت يير میکند ،بره ايرن

 MYHدر اثر اين نوع فعاليت ها کاهش میيابد( . .)21در

معنرری کررره در حرررالیکررره بير ران ژن  MYH7افرررزايش

مطالعرهاي ديگرر کره بره وسريله هوسرورت  Hojorthبرا

م ریيابررد( )17بي ران ژن  MYH7bتررا حرردود  25درصررد

عنوان اثر فعاليت هاي ورزشی حاد و طو نی مدت برر

کاهش میيابرد کره مشرابه پاسرخ ژن  MYH6برود(.)15

ماتريکس خارج سلولی و سرگاليسرين( )1()serglycinدر

ت ييررر ژن  MYH7بررا کارديوميوپرراتی هايپرتروفيررک

عضالت اسکلتی صورت گرفت .پژوهشگر برا بررسری

ارتباط دارد( ،)18اما در حالت عادي ژن  MYH7در قلب

اين نوع فعاليتهاي ورزشی بر آزمودنیهراي انسرانی

و عضالت اسرکلتی ژن غالرب اسرت( )7و بيران آن بره

(در دامنه سنی  65ترا  40سرال) برا ارزيرابی  550ژن،

عنوان بيومارکر رشد قلب استفاده میکنند( .)19فعاليت

نشان داد که بيشتر از  50درصد ژنهاي اندازه گيرري

 ATPaseايزوفرررم  MHCαسرره برابررر بيشررتر از
است .بعد از آنفارکتوس ميوکرارد بيران

MHCα

MHCβ

شده افزايش بيان دارند که در بين آنها بيان ژن

شرديداً

بين  623تا  18برابر افزايش داشت( )22که در تنراق

MYH7

کاهش میيابد و بيان  MHCβبره همران انردازه افرزايش

با مطالعره  Miyamoto-Mikamiبرود ،کره بيران آن ممکرن

میيابد .از آنجايی که سرر ميروزينهرا مسرتعد سهرش

است نشانهاي از ت يير در تارهاي عضالنی باشرد کره

پاتوژنيک هستند پيش بينی می شود که کراهش نيرروي

به وسيله فعاليت اسرتقامتی ايجراد مریشرود( .)23ايرن

سرها زنجيره سنگين ميوزين مکانيزم اصلی است کره

موضوع در سطح پروت ين نيز تأييد شرده و مشرخص

آن موسب کارديوميوپراتی هايپرتروفيرک

شده که فعاليت هراي اسرتقامتی موسرب افرزايش بيران

می شود( .)14در عضالت اسرکلتی افررادي کره درگيرر

پروت ين  MHCIIمی شرود کره در حقيقرت سرازگاري را

فعاليتهاي استقامتی و مقراومتی هسرتند ميرزان بيران

ايجاد میکند که متناسب با نوع محرک است( .)24البتره

ژنهاي مرتبط با عضالت اسکلتی ت ييرر مریکنرد(.)20

ميزان پژوهشها با اين رويکرد در مرورد عضرله قلرب

فعالي رتهرراي اسررتقامتی ت رأثير زي رادي بررر فرآينرردهاي

بس ريار کمتررر اسررت .در مطالعررهاي بررا عنرروان "ت يي رر

ژنتيکی عضالت اسکلتی دارند که در تأييد اين موضوع

ايزوفرم  MHCناشی از تمرين ورزشی در انفرارکتوس

مطالعررهاي برره وسرريله مايوموتورر ميکررامی بررا عنرروان

قلب" پژوهشگر با بررسی اثر فعاليت ورزشی پرس از

"نيمرررخ بي ران ژن و سررازگاري برره تمرينررات متنرراوب

انفررارکتوس بررر ايزوفرررمهرراي  MHCدر مرروشهرراي

ورزشی در افراد سوان"صورت گرفت .آنها اثر فعاليت

صحرايی که در سره گرروه اول (بردون انفرارکتوس و

سهشMYH7

ورزشی بر بيان  24838ژن را بررسری کردنرد .نترايج
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1-Serglycin

MYH7

MYH7b

تمرين) ،گروه دوم (انفارکتوس بدون تمررين) و گرروه

مرردرس انجررام شررد .بررراي ارزي رابی اثررر ي رک برنامرره

سوم (با انفرارکتوس و تمررين) نشران داد کره دويردن

اسررتقامتی( 14هفترره) بررر بيرران ژن  MYH7و

روي تردميرل بره مردت  8هفترره موسرب افرزايش بيران

عضله قلب  20سرر رت نرر نرژاد ويسرتار برا  5هفتره

 MHCαو کررراهش بيرران  MHCβدر گرررروه سررروم (برررا

سررررن(با ميررررانگين و انحرررررا

اسررررتاندارد وزن

انفارکتوس و تمرين) میشود و اين همزمان برا بهبرود

113±20گرم) از انستيتو پاستور تهيه شد .همه آنها تا

شاخصهاي عملکردي قلب در همران گرروه برود(.)25

رس ريدن برره سررن بلررو ( 8هفترره) در شرررايط مناسررب

قلب نسبت با اضافهبارکاري (فعاليتبدنی و يا بيماري)

آزمايشگاهی(دسترسی آزاد به آب و غرذا مخارو

سررازگاري متفرراوتی را تجربرره مرریکنررد برره نظررر

رت ،چرخه روشنايی و تاريکی  12:12ساعت ،ميانگين

میرسد( )24که ژنهاي  MYH7و  MYH7bاز اين قاعرده

دما  22±3درسه سانتیگراد) به صورت يکسران در 4

مستثنی نيستند .با توسه به اهميت اين ژنها در بهبرود

قفرس از سررنس پلریکربنررات در آزمايشررگاه حيوانررات

عملکرد قلرب و شراخصهرايی ماننرد کسررتزريقی ،برا

نگهررداري شرردند .در پايرران ايررن مرحلرره ،ميررانگين و

بررسی هاي به عمل آمده مطالعهاي کره ترأثير فعاليرت

انحرا

استاندارد وزن آنها به  231±24گررم رسريد.

استقامتی را بر بيان ژن  MYH7bارزيابی کند يافت نشد

بعد از دوره آشناسازي برا تمرينرات اسرتقامتی کره 5

و پژوهشها در مورد تأثير فعاليت استقامتی برر بيران

سلسره(مدت  10روز) دويردن روي تردميرل(9متررر در

ژن  MHY7بسيار اندک است( 7و  .)6بنرابراين سر والی

دقيقرره 5 ،دقيقرره و  4روز در هفترره) بررود برره صررورت

کرره نيرراز برره پاسررخ دقيررق دارد ايررن اسررت کرره آيررا

تاادفی به  2گروه(10سر به عنروان گرروه کنتررل و

فعاليتبدنی استقامتی بلندمدت بر بيان ژنهاي MYH7و

 10تاي ديگر به عنوان گروه تجربی) تقسيم شردند3 .

 MYH7bکه در ساختار و عملکررد قلرب نقرش اساسری

سر از گروه تجربری (بره دليرل آسريب و عردم انجرام

ايرن مطالعره تعيرين و

تمرين) نتوانست برنامه تمرينی را بره پايران برسراند،

بررسی اثر  14هفته تمرين اسرتقامتی برر ت ييرر بيران

بنابراين با توسه به روش نسبی اندازهگيري در روش

ژنهرراي  MYH7و  MYH7bو ت ييرررات سرراختاري بطررن

واکنش زنجيره

 )Realسره سرر از

چپ رتهاي نر نژاد ويستار بود.

گروه کنترل نيز به صورت تاادفی کنار نهاده شرد و

دارند مؤثرند؟ بنرابر ايرن هرد

پلیمرراز(time-PCR

MYH7b

تعداد نهايی به  14سر( 7سر کنترل و  7سرر تجربری)
روش بررسي

کاهش يافت.

اين يک مطالعه تجربی میباشرد کره برا تاييرد

با اسرتفاده از منرابق قبلری يرک برنامره تمررين

کميته اخالق پژوهشی دانشگاه لرستان (با کردا خرالق

استقامتی براي رتها طراحری شرد ( 27و  .)26برنامره

/1395234567د/ل) در سال  1395در دانشگاه تربيت

تمرينی شرامل  14هفتره ،هفترهاي  6روز دويردن روي
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تردميل که سرعت ،شيب و زمان آن قابل برنامهريرزي

 48ساعت پس از پايان آخرين سلسره تمرينری

بود ،هر سلسه با يک بخرش  5دقيقرهاي برا سررعت 12

ترکيبی از کتامين( 50( )1ميلیگرم به ازاي هرکيلروگرم)

متر در دقيقه براي گرم کردن شروع میشد و برا يرک

و زايالزين( 5()2ميلیگرم به ازاي هرر کيلروگرم) برراي

بخش  5دقيقهاي با سرعت  9متر در دقيقه براي سررد

بیهوش کردن موشها استفاده شد .بعد از بیهوشری

کررردن پايران مریيافررت .در سلسرره اول ،بخررش اصررلی

کامل(به طوري که موش به تحريک اعمالشرده پاسرخ

برنامه  12دقيقه بود .به طور هفتگی مدت زمان بخرش

ندهد) ،قلب موشها تحت شرايط استريل خارج و بطرن

اصلی برنامه تمرين افزايش میيافت ،بدين صورت(در

چپ آنها به وسيله متخاص آناتومی سدا شرد .بافرت

هفته اول تا سوم هر روز  2دقيقه به مدت زمان اسراي

مورد نظر(بطن چپ) بالفاصله در ميکروتيوبهرايی برا

بخش اصلی برنامه اضافه میشرد) بره طروري کره در

حجم  1/5ميلیليتر با برچسب متناسب با بافت ،مروش

پايان روز بيسرتم ،مردت بخرش اصرلی برنامره بره 50

و سرراعت تشررريح ساسررازي و وارد تانررک نيتررروژن

دقيقه رسيد که برا احتسراب  5دقيقره گررم کرردن و 5

شدند .بعد از اتمام تشريح و تا شروع هموژن بافتهرا،

دقيقه سرد کردن ،مدت زمان کلی  60دقيقه بود .شدت

همه آنها در دماي 80رر درسره سرانتیگرراد نگهرداري

تمرين با سرعت  20متر در دقيقه شرروع شرد .سرپس

شدند .با استفاده از هراون و نيترروژن مرايق بافرتهرا

هر هفته  2متر برر دقيقره بره سررعت اضرافه شرد بره

هموژن و در ميکروتيوبهايی با حجم  1/5ميلیليتر برا

طوري که در پايان هفته ششم سرعت بره  30مترر در

برچسب مناسب نگهداري شدند .سرعی شرد رتهرا برا

دقيقه رسيد .در نهايت در طی هفتههاي هفتم تا دهم به

رعايت اصول اخالقی تمرين داده و هرمچنرين تشرريح

تدريج  5درسه شيب(ابتداي هر هفته تقريباً  1/2درسره

شوند ،سپس تشريح انجام میشد .براي ارزيابی ترأثير

شيب) نيز اضرافه شرد .ايرن برنامره  60دقيقره دويردن

فعاليت استقامتی بر قلب رتها ،ميزان هايپرتروفی قلب

(شامل  5دقيقه گرمکردن با سرعت  12مترر در دقيقره،

با استفاده از "شاخص نسبت وزن قلب به وزن بردن"

 50دقيقه دويدن با سرعت  30متر در دقيقه ،با شيب 5

اندازهگيري شد( .)31وزن رتها با استفاده از ترازوي

درسه بره عنروان بخرش اصرلی برنامره و در نهايرت 5

ديجيتال و وزن قلب آنها با ترازوي دقيق(  A&Dژاپرن)

دقيقه دويدن با سرعت  9متر در دقيقه به عنوان بخش

تا چهار رقم اعشار اندازهگيري شد.

.

سرد کردن) تا پايان هفته چهاردهم حفر شرد .بخرش

براي استخراج  RNAاز بافتهاي هموژن شرده،

Vo2 max

به  100ميلیگرم از بافت داخل ميکروتيوب 1 ،ميلیليتر

اصلی اين برنامه با حردود  70ترا  75درصرد

رتها اسرا شد( 29و  .)28اين برنامه بين ساعات  5ترا
 7بعد از ظهر هر روز اعمال میشد.
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1- Ketamine
2- Xylazine

MYH7

MYH7b

ترايزول) (Invitrogenاضافه شد و پس از مخلوطکرردن

نمونه اضافه شد و چند بار به آرامری پيپتراژ صرورت

کامل(پيپترراژکردن) برره م ردت  5دقيقرره در دمرراي اترراق

گرفت .در پايران غلظرت و نسربت سرذبی نمونرههرا برا

نگهداري(انکوبرره) شررد ،سررپس  0/2ميلرریليتررر برره آن

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر(شررکت

کلروفرم سرد اضافه شرد و پرس از پيپتراژ( 15ثانيره)

آلمان) ارزيابی شد که نسبت سذبی  260/280نرانومتر

حدود  2تا  3دقيقه در دماي اتاق انکوبه شد ،در ادامره

براي تمام نمونهها بين  1/6ترا  1/8برود .تمرام مراحرل

ميکروتيوبهرا بره مردت  15دقيقره در دمراي  4درسره

کار زير هودي که از قبل آماده شده بود( استريل شده

سرررانتیگرررراد برررا  12000دور سانتريفيوژ(شررررکت

با الکل  75درصرد و نرور )UVانجرام مریشرد ،غيرر از

 Eppendorffآلمان) شدند ،سرپس مرايق رويری بره دقرت

مراحلی که نيراز برود ميکروتيروبهراي حراوي مرواد،

 RNAaseانتقرال

سررانتريفيوژ و يرا ورتکررس شرروند .در طری مراحررل از

داده شد(از اين مرحله به بعد با سرسمپلر فيلتردار کار

دستکش تکرس بردون پرودر اسرتفاده مریشرد و بره

شد) سپس  0/5ميلیليترر ايزوپروپرانول سررد اضرافه

مح

میشدند .کيتها دقيقراً

شررد و بعررد از هررم زدن مالي رم در دمرراي 20ر ر درسرره

قبررل از اسررتفاده از يخچررال 20ر ر درسرره سررانتیگررراد

سرررانتیگرررراد بررراقی ماندنرررد( .)Overnightروز بعرررد

خارج و بعد از اسرتفاده بره داخرل يخچرال منتقرل مری

ميکروتيوبهرا بره مردت  15دقيقره در دمراي  4درسره

شدند .تمام سمپلرها طبق زمانبنديهاي گروه کراليبره

برداشته شد و به يک ميکروتيوب

free

سررانتیگررراد بررا دور ( 12000دور در دقيقرره) مجرردداً
سانتريفيوژ شدند که در اين مرحله يک رسروب سرفيد
رنگ در ته اکثر ميکروتيوبها قابرل مشراهده برود .برا
سمپلر(شرکت آلمان ) Eppendorffمايق رويری برا دقرت
خارج شد و  1ميلریليترر اترانول خرالص سررد بره آن
اضافه شرد و بعرد از تکران دادن مختارر بره مردت 5
دقيقه در دماي  4درسه سانتیگراد با دور ( 7500دور
در دقيقه) سانتريفيوژ شدند و در ادامه مايق رويی بره
دقت تخليه شد و  10دقيقه فرصرت داده شرد ترا براقی
مانده اتانول تبخير شود و داخرل ميکروتيروب خشرک
شود ،بعد از اين مرحلره  50نردا آب تزريقری بره هرر

نياز ،دستکشها تعوي

شده بودند.

Eppendorff

.

براي رونويسی RNAبه  cDNAاز کيرت شررکت
ترموسرررراينتفيک( )1()Thermo Scientificبا

Cat # K1621

استفاده شد و تمام مراحل مطابق دستورالعمل شرکت
سرازنده برا اسرتفاده از  Random Hexamerانجرام شرد.
ترموسايکلر مورد اسرتفاده در ايرن مرحلره متعلرق بره
شرکت  Eppendorffآلمان بود.
قبرررل از ارزيرررابی نهرررايی بيررران ژن طبرررق
دستورالعمل تکنيرک

Time PCR

 Realميرزان کرارآيی

()2

ژن رفررررنس( )3()GAPDHو ژنهررراي هرررد ( MYH7و
1-Scientific Thermo
2-Efficiency
3-Housekeeping
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 )MYH7Bبررسی شد .ميرزان کرارايی بره دسرت آمرده

 PCRکه به صورت سيکل آستانه(( )4ميانگين  CTبرراي

براي اين دو ژن در با ترين ميزان خود (مقدار  )1بود.

ΔΔct

در ادامه ارزيابی بيان ژن از تکنيرک

Time PCR

 Realو

دسرتگاه شررکت آپاليرد بايوسيسرتم( )1اسرتفاده شرد.

هر نمونه) بودند .با استفاده از نرم افزار  Excelبه

تبديل شدند و سپس با اسرتفاده از فرمرول  2-ΔΔCاعرداد
نهايی به دست آمد.

سايبرگرين مسترميکس( )2استفاده شده در اين مرحلره
متعلق به شرکت تاکرارا برا شرماره محارول

RR820L

بود .طبق دستورالعمل کيت و بررسری ميرزان کرارآيی

.

دادههرراي سمررقآوري شررده بررا اسررتفاده از
نرمافزار

SPSS

و آزمونهاي آمراري شاپيرور ويلکس و

تی تست تجزيه و تحليل شدند.

ژن رفرنس و هد  ،براي يک نمونه  10ندايی ترکيبی
از مسترميکس( 5ندا) پرايمر( 1ندا) 1(cDNA ،ندا) و

يافتهها

آب مقطر( 3ندا) در نظر گرفته شد و ميرزان بيران ژن

 14هفترره تمرررين اسررتقامتی موسررب افررزايش

با استفاده از روش نسبی ارزيابی شد .در هر 40( Run

معنیدار نسبت وزن قلب به وزن بدن رتهاي تجربری

سيکلی) يک نمونه به عنوان کنترل منفری برراي تعيرين

نسبت به وزن بدن رتهاي گروه کنترل شرد ،کره ايرن

آلودگی مسترميکس(طبق دستورالعمل شررکت آپاليرد

تفاوتها در نمودار  1مشخص شرده اسرت(.)p=0/005

بايوسيسررتم نباي رد  CTآن کمتررر از  35باشررد) در نظررر
گرفته شرد و کنتررل داخلری( ،)3()GAPDHکنتررل مثبرت
(گررروه کنترررل) و

 MYH7وMYH7b

هررمزمرران (در ي رک

 )Runارزيرر رابی شررررد .نمونررررههررررا برررره صررررورت
دوتررايی( )Duplicateارزي رابی شرردند .بعررد از برره دسررت
آوردن  CTدوتررايی بررراي هررر نمونرره ميررانگين آنهررا
محاسبه شد .زم به ذکر است در برخری مروارد نيراز
بود که تست مجدداً تکرار شرود کره در صرورت نيراز
تست تکرار میشد .بعد از انتقال اطالعات به نرمافرزار
 Excelطبررق فرمررول 2-ΔΔCميرزان بي ران  MYH7و

MYH7b

محاسبه شد( .)30مشخاات پرايمرهاي استفاده شرده
در سدول  1آمده است .ژن رفرنس در ايرن تحقيرق ژن
 GAPDHمیباشد.
دادههاي به دست آمرده از دسرتگاه
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Real Time

همچنين نتايج آزمون تی نشان داد که يرک برنامره 14
هفتهاي استقامتی منجر بره افرزايش معنریدار در بيران
اين ژنها میشود .بيران ايرن ژنهرا در گرروه تجربری
با تر بود و مقادير آزمون تی نشان داد که ميزان بيان
ژن  MYH7به طور معنیداري( )t=14/8در گروه تمرين
کرده بيشتر از گروه کنترل بود کره ايرن تفراوتهرا در
نمودار  2مشخص شده است( .)p=/001همچنين مقادير
آزمون تی نشان داد که ميزان بيان ژن  MYH7bبه طور
معنرریداري( )t=6/1در گررروه تمرررين کرررده بيشررتر از
گروه کنترل بود ،تفاوتها در نمودار  3مشخص شرده
است(.)p=/001
1-Applied Biosystem
2-SYBR Green Master Mix
)3-Glyceraldehyde 3-Phosphate(GAPDH
)4-Cycle Threshold(CT

MYH7

MYH7b

جدول  1مشخصات پرايمرهاي مورد استفاده در پژوهش
Sequence 5-3

نام
gapdh
myh7
myh7

F
R
F
R
F
R

AACCCATCACCATCTTCCAG
CACGACATACTCAGCACCAG
CCCAGGTCAACAAGCTGC
GGGTTGGGTAGCACAAGATCT
CTCAAGCGGGAGAACAAGAATC
CTGAGGCTGACCTGGTCTGTAA

NCBI
NM_017008.4
NM_017240.2
NM_017240.2

نمودار  :1نسبت وزن قلب به وزن کل بدن در رتهايي گروه تجربي و گروه کنترل ** ،معنیداري در سطح p<0/01

نمودار  :2تأثير يک دوره فعاليت استقامتي بر بيان ژن  MYH7عضله بطن چپ در گروه تجربي در مقايسه با گروه کنترل،
* معنیداري در سطح p<0/01
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نمودار  :3تأثير يک دوره فعاليت استقامتي بر بيان ژن  MYH7bعضله بطن چپ در گروه تجربي در مقايسه با گروه کنترل،
**معنیداري در سطح p<0/01

بحث

ساختار قلب در اثر تمرينهاي ورزشری دچرار
با توسه به اهميت اين ژنها در بهبرود عملکررد

تجديد ساختار می شود به نظر میرسد تجديد ساختار

قلررب و نتررايج پررژوهشهررا در مررورد تررأثير فعاليررت

قلب با افزايش کارآيی آن ارتباط دارد ،اين ت ييرات برا

استقامتی بر بيان ژن  MHY7و  MYH7bکه در سراختار

ت ييراتی که در اثرر عوامرل عاربی ر هورمرونی و يرا

و عملکرد قلب نقش اساسی دارند س والی کره نيراز بره

فشارخون برا رخ مریدهرد متفراوت اسرت( 32و .)31

پاسخ دقيق دارد اين است که آيا فعاليتبدنی استقامتی

هايپرتروفی نوع اسنتريک( )1تجديد ساختار و ت ييرري

بلندمدت بر بيان اين ژنهاي مؤثر است( ،)15لذا هرد
از اين مطالعره تعيرين و بررسری اثرر  14هفتره تمررين
استقامتی برر ت ييرر بيران ژنهراي  MYH7و  MYH7bو
ت ييرات ساختاري بطن چپ رتهاي نر نرژاد ويسرتار
بود.
نتررايج اي رن پررژوهش نشرران داد کرره وزن قلررب
نسبت به وزن بدن در گروهری کره فعاليرت اسرتقامتی
داشتند بيشرتر برود و هرمچنرين ميرانگين بيران دو ژن

است که در ورزشکاران استقامتی رخ مریدهرد کره در
اين ورزشکاران اندازه قلب بزرگتر میشود( ،)2اما نوع
هايپرتروفی کانسنتريک( )2که در اثر تمرينهاي قردرتی
رخ میدهد موسب افرزايش ديرواره بطرن بردون نقرص
بطنری يرا کرراهش حفرررههررا مریشررود( )33کرره عمرردتاً
هايپرتروفی در اين نروع فعاليرتهرا افرزايش ضرخامت
ديوارههاي بطنها است(.)7

.

 MYH7و  MYH7bدر بطن چرپ گرروه تمررينکررده بره
طور معنیداري بيشتر از گروه تجربی بود.
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1-Eccentric Hypertrophy
2-Concentric Hypertrophy

MYH7

MYH7b

در اين پژوهش نتايج ارزيابی هايپرتروفی قلب

انرررژي پررايينتررري صررورت مرریگيرررد( 37و .)35

نشرران داد نسرربت وزن قلررب برره وزن برردن در گررروه

آزمودنیهاي اين پژوهش  14هفته و هر هفته  6روز و

تجربی(فعاليت استقامتی) به طرور معنریداري افرزايش

هر روز به مدت تقريباً يک ساعت(به اضافه بخش گرم

يافررت ،برره اي رن معن ری کرره وزن قلررب نسرربت برره وزن

کردن و سرد کردن فعاليت) روي تردميرل برا سررعت

مشخای از بدن در گروه تمرين کرده بيشتر برود .در

 30متر در دقيقه مریدويدنرد کره شردت آن معرادل 70

فعاليتهاي استقامتی بار اعمرال شرده برر قلرب عمردتاً

درصد  Vo2maxآنها محسوب میشد ،بنابراين بره نظرر

اضافه بار حجمی است ،زيرا برگشت خرون سرياهرگی

می رسد قلب براي غلبه بر چالش تأمين انرژي طروري

بيشتر(ناشی از افزايش حجم خرون و پمرپ عضرالنی)

سازگار شود که بتواند انرژي مورد نيراز را ترا پايران

موسب کشيدگی تارهاي عضله حفرههاي قلب میشود

فعاليت به نحو کارآمدي تأمين کند که يکری از راههراي

بطرن چرپ

احتمالی آن افزايش بيان پروت ين  MHCنروع بترا اسرت

را به دنبال دارد( )7و بطن چپ مجبور است در مقابرل

که در مار

انرژي اقتااديترر عمرل مریکنرد .ايرن

اين پيشبار ايجاد شده بيشتر کشيده شود ،زمرانی کره

پروت ين به وسريله ژن  MYH7کرد مریشرود .از طرر

قلب به مدت طو نی در معرض اين محرک قررار گيررد

ديگررر  95درصررد ايزوفرررمهرراي  MHCقلررب ايرن گونرره

نسرربت برره آن سررازگار م ریشررود و برره صررورت ي رک

آزمودنیها نوع آلفا میباشد( )35بنابراين ايرن ظرفيرت

هايپرتروفی اسنتريک در قلب رخ میدهد که با افزايش

براي تبديل اين ايزوفررم بره نروع کنردتر وسرود دارد،

حجم داخلی بطن همراه است(.)34

چيزي که در اثر فعاليتهاي بدنی در عضالت اسرکلتی

که افزايش حجم داخلی بطنها به خاو

نتايج اين پژوهش نشران داد کره ميرزان بيران

نيز رخ میدهرد( 39و  .)38بنرابراين افرزايش معنریدار

 MYH7در قلب آزمودنیهايی که تحت تأثير فعاليتهاي

بيان

در بطن چپ گروه تجربی ممکرن اسرت

استقامتی قرار گرفته بودند افزايش يافرت .نکترهاي کره

سازگاري ايجاد شده براي مقابله با اين چرالش باشرد،

مهم به نظر میرسد نقش پروت ين  MHCنوع بتا اسرت.

امررا در تحقيرق حاضررر بي ران

و  MYH7bهررر دو

اين پرروت ين بره وسريله ژن  MYH7کرد مریشرود(.)35

افزايش يافتند .علیرغم اين که مشخص شده است کره

پژوهش هاي متعددي ميزان بيان اين ژن در گونههراي

فاکتورهاي رونويسی که در بيان  MYH7bنقرش دارنرد

کوچک(سونررردگان) را کمترررر از  5درصرررد گرررزارش

با فاکتورهاي رونويسی  MYH7متفاوت اسرت.

کردهاند( 36و )35و اذعان داشتهاند که اين پروت ين در

نيز با  MHCنوع بتا همسران اسرت و بنرابراين افرزايش

انررژي قلرب نقرش مرؤثرتري

بيان آن همراه با  MYH7باعر بهبرود اقتاراد انررژي

بهبود اقتااد و مار

دارد به طوري که انقباضات آن کارآمدتر و با مار

ژنMYH7

MYH7

MYH7b

خواهد شد( .)38البته نبايرد از نقرش)miRs( microRNAs
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در ت ييرات ايجاد شده در بافت قلب غافرل شرده ،زيررا
اخيرراً مشررخص شررده اسررت کرره در زمرران رونويسری
ژنهاي

MYH7

و  MYH7bدر داخرل يکری اينتررون ايرن

ژنهررا ،برره ترتيرب  miR-208bو  miR-499وسررود دارد و
همزمان با بيان اين ژنها اين  miRsهم بيان میشروند،
که احتما ً بخشی از تنظيم ايرن ژنهرا بره وسريله ايرن
 miRsصورت می گيررد( ،)39زيررا مشرخص شرده کره
افزايش بيان( )Over Expressionبرخی از اين  miRsمانند
 miR-208aموسب افرزايش بيران ژن  myh7و در نتيجره
هايپرتروفی قلب میشود(.)40
قابل ذکر است اين پرژوهش نتوانسرت ميرزان
بيان پروت ين  MHCرا اندازهگيري کنرد .از آنجرايی کره
روند ترسمه و تعديالت پس ترسمهاي ژن بره پرروت ين
(واحد عملکردي) بسريار پيچيرده اسرت ،لرذا در تعمريم
يافتره ژنری ايرن پرژوهش بره پرروت ين آن بايرد سانررب
احتي راط را نگرره داشررت .بنررابراين پژوهش ری پيشررنهاد
میشود که عالوه بر بيان ژن سطح بيان پروت ينهراي
اين ژن ها را در اثر فعاليتهاي استقامتی ارزيابی کند.

نتيجهگيري
به نظر میرسد تجديد ساختار قلرب ناشری از
فعاليتهاي استقامتی که به صورت هايپرتروفی نمرود
پيردا مریکنررد و بررا افررزايش بيران ژن  MYH7و

MYH7b

همراه باشرد و ايرن دو رخرداد برا هرم زمينره را برراي
سازگاري قلب به فعاليتهاي اسرتقامتی شرديد فرراهم
میکند.
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Abstract
Background & aim: MYH7 and MYH7β genes play important roles in cardiac function. Endurance
activity, on the other hand, challenges the structure and function of the heart. The aim of the
present study was to determine and evaluate the effect of 14 weeks of endurance training on
MYH7 and MYH7β gene expression and left ventricular structural changes in male Wistar rats.
Methods: In the present experimental research, 14 rats weighing 113±20gr under controlled
conditions (temperature, light and dark cycle, free access to food and water) were retained. After
exposure (231±24g), they were randomly divided into control (7) and experimental (7) groups. The
experimental group completed a program (30 m/min, 50 min/session, 6 sessions/week for 14
weeks) on the treadmill and then anesthetized and described 48 hours after the last training
session with the control group. Then their hearts and their left ventricles were removed and MYH7
and MYH7β gene expression levels were measured using Real time-PCR. Data were analyzed
using independent and dependent t-tests.
Results: The results of the present study indicated that cardiac weight gain and MYH7 and MYH7β
gene expression were increased in the exercise group, meaning that endurance exercise
significantly increased the heart to body weight ratio in the experimental group compared to the
control group. Expression of MYH7 and MYH7β genes was not significantly higher in the
experimental group (p = 0.005) (p = 0.001).
Conclusion: It seemed that the endurance training induced remodeling which was indicated by
hypertrophy and it coincided with increasing of MYH7 and MYH7b genes expression. This may be
part of an improvement in cardiac function due to exercise activity due to increased expression of
these genes
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