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Original Article
Abstract
Background and Purpose: Pathogenic cardiac hypertrophy is a type of heart disorder that is associated
with changes in the structure of the heart, apoptosis and fibrosis of the heart muscle cells, which leads to a
decrease in the pumping ability of the heart and may eventually lead to heart failure and sudden death. It has
been shown that the signaling pathway of transcription factors NF-κB and NFAT play an important role in
the process of pathogenic hypertrophy of the heart, and considering that few studies have investigated the
effect of exercise on these factors in the process of pathogenic hypertrophy,the aim of the present study was
to identify the effect of eight weeks of aerobic exercise before isoproterenol induction on the expression of
NF-κB and NFAT genes in the left ventricular tissue of male Wistar rats.
Materials and Methods: 18 male Wistar rats were randomly divided into two groups of endurance training
and control. Endurance training was performed for eight weeks, one hour a day and six days a week on a
treadmill with a slope of 15 degrees. After eight weeks of training, pathological hypertrophy was induced
by subcutaneous injection of three mg / kg isoprenaline for seven days. 24 hours after the last injection
session, rats were anesthetized by intraperitoneal injection of 50 mg ketamine and 10 mg xylazine. The
rats were then dissected and cardiac tissue was extracted and transferred to -70 ° C. Also, in the present
study, Real Time PCR was used to evaluate the expression of NF-κB and NFAT genes. Data analysis was
performed using SPSS software version 24 and independent t-test at a significance level of P ≥ 0.05.
Results: The results of the present study showed that the indices of heart weight, heart weight to body
weight ratio (H / W) and left ventricular weight to body weight ratio (V / W) were significantly (P = 0.01)
and (P = 0.03): Respectively, increased in the exercise group compared to the control group. Also, the relative expression of NF-κB gene was significantly (P = 0.03) decreased in the exercise group compared to
the control group, while the relative expression of NFAT gene was not significantly changed in the study
groups (P = 0.40).
Conclusion: Eight weeks of aerobic endurance training may play an important role in the prevention of
pathological cardiac hypertrophy by reducing the relative expression of the NF-κB gene.
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مقاله پژوهشی

چکیده
زمینــه و هــدف :هایپرتروفــی بیمــاریزای قلبــی نوعــی اختــال قلبــی اســت کــه بــا تغییــر ســاختار قلــب ،آپوپتــوز و فیبــروز
ســلولهای عضلــۀ قلــب همــراه اســت کــه بــه کاهــش توانایــی تلمبهزنــی قلــب و در نهایــت احتمــاًال بــه ایجــاد نارســایی قلبــی
یشــود .نشــان داده شــده اســت کــه مســیر پیامرســانی عوامــل رونویســی  NF-κBو  NFATنقــش
و مــرگ نا گهانــی منجــر م 
مهمــی در فراینــد هایپرتروفــی بیمــاریزای قلبــی دارنــد و بــا توجــه بــه اینکــه پژوهشهــای کمــی تأثیــر فعالیــت ورزشــی را
روی ایــن عوامــل در فراینــد هایپرتروفــی بیمــاریزای بررســی کردهانــد ،هــدف از پژوهــش حاضــر شناســایی تأثیــر هشــت
نهــای  NF-κBو  NFATدر بافــت بطــن چــپ موشهــای
هفتــه تمریــن هــوازی پیــش از القــای ایزوپروترنــول بــر بیــان ژ 
صحرایــی نــر نــژاد ویســتار بــود.
شهــا 18 :ســر مــوش صحرایــی نــر نــژاد ویســتار بهطــور تصادفــی بــه دو گــروه تمریــن اســتقامتی و کنتــرل تقســیم
مــواد و رو 
شــدند .تمرینــات اســتقامتی بــه مــدت هشــت هفتــه ،یــک ســاعت در روز و شــش روز در هفتــه روی نــوار گــردان بــا شــیب 15
درجــه انجــام گرفــت .پــس از هشــت هفتــه تمریــن ،هایپرتروفــی بیمــاریزا از طریــق تزریــق زیرجلــدی  3mg/kgایزوپرترنــول
شهــای صحرایــی از طریــق تزریــق درونصفاقــی
طــی هفــت روز القــا شــد 24 .ســاعت پــس از آخریــن جلســۀ تزریــق ،مو 
شهــای صحرایــی تشــریح شــدند و بافــت قلــب
 50میلیگــرم کتامیــن و  10میلیگــرم زایالزیــن بیهــوش شــدند .ســپس مو 
اســتخراج و بــه دمــای  -70انتقــال داده شــد .در پژوهــش حاضــر بــرای بررســی بیــان ژنهــای  NF-κBو  NFATاز روش
 Real Time PCRاســتفاده شــد .تجزیهوتحلیــل داد ههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSنســخۀ  24و بــا اســتفاده از آزمــون
 tمستقل در سطح معناداری  P≥ ۰/0۵انجام گرفت.
نتایــج :یافت ههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد ،شــاخصهای وزن قلــب ،نســبت وزن قلــب بــه وزن بــدن و نســبت وزن
بطــن چــپ بــه وزن بــدن ،ب هطــور معنــاداری ( P=0/01و  )P=0/03بهترتیــب در گــروه تمریــن نســبت بــه گــروه کنتــرل افزایــش
پیــدا کــرده بــود .همچنیــن میــزان بیــان نســبی ژن  NF-κBبهطــور معنــاداری ( )P=0/03در گــروه تمریــن نســبت گــروه
کنتــرل کاهــش داشــت .در بیــان نســبی ژن  NFATتغییــر معنــاداری در گرو ههــای مــورد بررســی مشــاهده نشــد (.)P=0/40
نتیجهگیــری :هشــت هفتــه تمریــن اســتقامتی هــوازی از طریــق کاهــش بیــان نســبی ژن  NF-κBممکــن اســت نقــش مهمــی
در پیشــگیری از هایپرتروفــی بیمــاریزای قلبی داشــته باشــد.
واژههای کلیدی :ایزوپروترنول ،تمرین استقامتی ،فیبروز قلب ،نارسایی قلبی.
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مقدمه
یهــای مهــم دســتگاه قلبــی-
نارســایی قلبــی از بیمار 
عروقــی اســت کــه ســاالنه نقــش مهمــی در میــزان مرگومیــر
در سرتاســر جهــان دارد ( .)1نارســایی قلبــی از هــر نــوع
اختاللــی کــه بــه کاهــش توانایــی تلمبهزنــی (پمپــاژ ) قلــب
یشــود ( .)2هایپرتروفــی بیمــاریزای
میانجامــد ،ناشــی م 
قلبــی نوعــی اختــال قلبــی اســت کــه بــا تغییــر ســاختار قلــب،
آپوپتــوز و فیبــروز ســلولهای عضلــۀ قلــب همــراه اســت کــه
بــه کاهــش توانایــی تلمبهزنــی قلــب و در نهایــت احتمــاًال
بــه ایجــاد نارســایی قلبــی و مــرگ نا گهانــی منجــر میشــود
( .)4 ،3مســیرهای پیامرســانی مختلفــی در رونــد ایجــاد
هایپرتروفــی بیمــاریزای قلبــی مشــارکت دارنــد ( .)5یکــی
از مســیرهای کلیــدی و مهــم در رونــد ایجــاد هایپرتروفــی
بیمــاریزای قلبــی مســیر پیامرســانی عامــل رونویســی
 NF-κBاســت ( .)6نشــان داده شــده اســت کــه مهــار NF-
 κBمیتوانــد ســبب کاهــش یــا جلوگیــری از هایپرتروفــی
ایجادشــدۀ ناشــی از ایزوپرترنــول شــود ( NF-κB .)7در
شــرایط اســتراحتی توســط مجموعــۀ  IkBبهصــورت غیرفعــال
در سیتوپالســم قــرار دارد .در پاســخ بــه محرکهــای
متعــدد و عوامــل ایجادکننــدۀ فشــار مجموعــۀ  IkBدچــار
فسفوریالســیون میشــود .فسفوریالســیون مجموعــۀ IkB
ســبب جــدا و فعــال شــدن عامــل رونویســی  NF-κBشــده
و آن وارد هســته میشــود و درآنجــا اعمــال مختلــف خــود
را انجــام میدهــد ( .)6یکــی از عوامــل مهــم دیگــری کــه
نقــش مهمــی در ایجــاد هایپرتروفــی بیمــاریزای قلبــی
دارد ،مســیر پیامرســانی عامــل رونویســی  NFATاســت (.)8
مســیر  ،NFATمســیر اصلــی القــای هایپرتروفــی بیمــاریزای
قلبــی اســت ( .)9عوامــل رونویســی در درون هســته بــرای
شناســایی توالیهــای  DNAبهمنظــور افزایــش بیــان
ژنهــای هــدف خــود ،بایــد در درون هســته بــا یکدیگــر
ترکیــب شــوند و دایمــر تشــکیل دهنــد ( .)9نشــان داده شــده
اســت کــه عوامــل رونویســی  NFATو  NF-κBدر درون
هســته ب هطــور مســتقیم بــا یکدیگــر در ارتباطانــد و نقــش
مهمــی در رونــد هایپرتروفــی بیمــاریزای دارنــد .ایــن عوامــل
از طریــق تعامــل فیزیکــی بــا یکدیگــر بــه ایجــاد هایپرتروفــی
بیمــاریزای قلبــی منجــر میشــوند و کاهــش هریــک
بهتنهایــی بــه کاهــش یــا جلوگیــری از ایجــاد هایپرتروفــی
بیمــاریزای قلبــی میانجامــد ( .)10ورزش و فعالیــت ورزشــی
منظــم بــا مزایــای زیــادی بــرای دســتگاه قلبــی -عروقــی
همراه است و نقش مهمی در محافظت از قلب و پیشگیری

از بیماریهــای قلبــی -عروقــی دارد ( .)13-11در مقابــل
نشــان داده شــده اســت کــه یکــی از علــل اصلــی کــه بــه
یهــای قلبــی عروقــی مختلــف ماننــد
پیدایــش بیمار 
نارســایی قلــب و فیبــروز و هایپرتروفــی بیمــاریزای قلبــی
منجــر میشــود ،فقــر حرکتــی و ســطح پاییــن فعالیتهــای
بدنــی اســت ( .)14عنــوان شــده اســت ســازوکار اصلــی کــه از
طریــق آن فقــر حرکتــی بــه پیدایــش بیماریهــای قلبــی-
عروقــی منجــر میشــود ،تشــدید فعالیــت دســتگاه عصبــی
ســمپاتیک اســت ( .)15در مقابــل پژوهشهــای متعــددی
نشــان دادهانــد کــه فعالیــت ورزشــی منظــم بــه کاهــش تــون
ســمپاتیک و کاهــش فشــار روی دســتگاه قلــب عروقــی منجــر
میشــود .نشــان داده شــده فعالیــت ورزشــی هــوازی نقــش
مهمــی در جلوگیــری از هایپرتروفــی بیمــاریزای و فیبــروز
ایجادشــدۀ ناشــی از بیشفعالــی ســمپاتیک قلبــی دارد (،16
 .)17بــا وجــود ایــن ســازوکارهای مولکولی کــه تمرین از طریق
آن تأثیــرات مثبــت خــود را اعمــال میکنــد ،بهطــور کامــل
مشــخص نیســت .بــا توجــه بــه اینکــه نشــان داده شــده اســت
مســیر پیامرســانی عوامل رونویســی  NF-κBو  NFATنقش
مهمــی در فراینــد هایپرتروفــی بیمــاریزای قلبــی دارنــد و بــا
توجــه بــه اینکــه پژوهشهــای کمــی تأثیــر فعالیــت ورزشــی را
روی ایــن عوامــل در فراینــد هایپرتروفــی بیمــاریزای بررســی
کردهانــد ،هــدف پژوهــش حاضــر بررســی تأثیــر هشــت
هفتــه تمریــن اســتقامتی هــوازی بــا شــدت بــاال بــر بیــان
ژنهــای  NF-κBو  NFATدر بافــت بطــن چــپ موشهــای
صحرایی نر مبتال به هایپرتروفی قلبی بود.
روش پژوهش
نمونههــای پژوهــش :پژوهــش حاضــر از نــوع تجربــی بــود
کــه در آن  18ســر مــوش صحرایــی نــر نــژاد ویســتار بــا دامنــۀ
وزنــی  180تــا  200گــرم از مؤسســۀ وا کســن و سرمســازی
رازی خریــداری شــد و در حیوانخانــۀ دانشــکدۀ علــوم
ورزشــی دانشــگاه تهــران نگهــداری شــد .در م ــدت اجـــرای
مداخلههــای تمرینـ ــی تعـ ــداد سـ ــه سـ ــر مـ ــوش صحرایــــی
نگهـ ــداری شـ ــدند .در طــول دورۀ پژوهــش موشهــای
صحرایــی بهطــور آزادانــه بــه آب و غــذای اســتاندارد
دسترســی داشــتند و در دمــای  22درجــه و رطوبــت  30تــا60
درصــد و چرخــۀ  12ســاعت روشــنایی و  12ســاعت تاریکــی
قرار گرفتند .شـ ــرایط نگهـ ــداری و کار بـ ــا حیوانـ ــات براســاس
توصیههــای قوانیـ ــن حمایـ ــت از حیوانـ ــات آزمایشــــگاهی
انج ــام گرفـــت و روش این مطالعه در کمیتۀ اخالق دانشگاه
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تهـ�ران بـ�ه شـ�مارۀ مرجـ�ع IR.UT.SPORT.REC.1397.014
بــه ثبــت رســید.
شهــای صحرایــی
روش اجــرای پژوهــش :در ابتــدا مو 
بهطــور تصادفــی بــه دو گــروه تمریــن اســتقامتی و گــروه
کنتــرل تقســیم شــدند .پــس از دو هفتــه آشناســازی
موشهــای صحرایــی بــا محیــط آزمایشــگاه و نــوار گــردان،
شهــای صحرایــی
ســپس بــرای تعییــن شــدت تمریــن از مو 
پیــش از شــروع برنامــۀ تمرینــی آزمــون ا کســیژن مصرفــی
نصــورت بــود کــه پــس
بیشــینه گرفتــه شــد .ایــن آزمــون بدی 
از ده دقیقــه گــرم کــردن بــا ســرعت  40تــا  50درصــد ا کســیژن

سوری و همکاران

مصرفــی بیشــینه ســرعتی معــادل ســه متــر بــر دقیقــه بــه
ســرعت اولیــه اضافــه شــد .ایــن افزایــش ســرعت هــر دو
دقیقــه ادامــه داشــت تــا موشهــای صحرایــی دیگــر نتواننــد
شهــای صحرایــی دیگــر باالتــر از
بدونــد .آن ســرعتی کــه مو 
آن نمیتوانســتند بدونــد ،بهعنــوان حدا کثــر ا کســیژن آنهــا
در نظــر گرفتــهشــد ( .)18در ادامــه موشهــای صحرایــی وارد
برنامــۀ هش ـتهفتهای تمریــن اســتقامتی هــوازی بــا شــدت
 65تــا  75درصــد ا کســیژن مصرفــی بیشــینه بــا شــیب 15
درجــه شــدند (.)19

جدول  .1شیوۀ تمرین استقامتی هوازی
گرم کردن

هفتۀ اول

هفتۀ دوم

هفتۀ سوم

هفتۀ 8-4

سرد کردن

زمان (دقیقه)

10

30

40

50

60

10

شدت ()Vo2max

60-50

75-60

75-60

75-60

75-60

60-50

در ادامه پس از برنامۀ هشتهفتهای تمرین استقامتی،
هایپرتروفــی بیمــاریزای از طریــق تزریــق زیرجلــدی
 3 mg/kgایزوپرترنول طی هفت روز القا شد (.)1
شهــای آزمایشــگاهی :روش اســتخراج بافــت:
رو 
 24ساعت پس از آخرین جلسۀ تزریق ،موشهای صحرایی
از طریــق تزریــق درونصفاقــی  50میلیگــرم کتامیــن و
 10میلیگــرم زایالزیــن بیهــوش شــدند .ســپس موشهــای
صحرایــی در محیــط کامــًا ســترون تشــریح شــدند .قلــب
موشهــای صحرایــی در شــرایط ســترون خــارج و وزن آن
نهــا توســط متخصــص
اندازهگیــری شــد ،ســپس بطــن چــپ آ 
آناتومــی جــدا و وزن آنهــا نیــز اندازهگیــری شــد .ســپس بافت
موردنظــر (بطــن چــپ) بالفاصلــه در میکروتیوبهایــی بــا
حجــم  1/5میلیلیتــر بــا برچســب متناســب بــا بافــت ،مــوش
صحرایــی و ســاعت تشــریح جاســازی و وارد تانــک نیتــروژن
شــدند.
وا کنش  :Real Time PCRدر پژوهش حاضر برای بررسی
بیــان ژنهــای  NF-κBو  NFATاز روش Real Time PCR

اســتفاده شــد .در ایــن روش ابتــدا  RNAاز بافــت بطــن چــپ
موشهــای صحرایــی مــورد بررســی اســتخراج و پــس از ســنتز
 cDNAاز ســایبر میکــس ریــل تایــم بــرای اجــرای روش Real
 Time PCRاســتفاده شــد .ایــن تکنیــک دارای چهــار مرحلــۀ
اساســی اســت:
 RNA .1کل از ســلولهای جمعآوریشــده در هــر گــروه
اســتخراج شــد؛
 .2بــا اســتفاده از آنزیــم کپیبــرداری معکــوس بــه cDNA
تبدیــل شــد؛
 cDNA .3حاصــل بهمنظــور حــذف  DNAژنومــی بــا
آنزیــم  DNase Iتیمــار شــد؛
 .4به روش  PCR Real timeتکثیر شد.
در نهایــت بــرای بررســی کمــی دادههــای Real Time
 PCRاز روش دلتــا دلتــا ســیتی ∆∆( )ctاســتفاده شــد.
)R=2-(∆∆CT
∆∆CT=(CTtarget-CTrefence)Time X)-(CTtarget-CTrfenece)Time 0

جدول  .2توالی آغازگر
نام ژن

توالی پرایمر مستقیم

توالی آغازگر معکوس

NF-κB

TTTCTTCAATCCGGTGGCGA

CATACGCTGACCCTAGCCTG

NFAT

CAAGGATGGGGATGGTGATGG

CTGGTGGAAGGTGATGGAAGG

GAPDH

CAT ACT CAG CAC CAG CAT CAC C

AAG TTC AAC GGC ACA GTC AAG G

106

نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

زمستان  /1401دوره  /15شماره 4

تحلیــل آمــاری :تحلیــل دادههــا (میانگیــن و انحــراف
اســتاندارد) بــا اســتفاده از نرمافــزار  spssنســخۀ 24
صــورت گرفــت و از آزمــون  tمســتقل بــرای بررســی تغییــرات
متغیرهــای وابســته در گرو ههــای کنتــرل و تمریــن اســتفاده
شــد .ســطح معنــاداری در تمــام مراحــل بررس ـیهای آمــاری
(  )P=≥ 0/05بــود.
نتایج
نتایج حاصل از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)
و آزمــون  tمتغیرهــای مــورد بررســی در ایــن پژوهــش در

جــدول  3بیــان شــده اســت .یافتههــای پژوهــش حاضــر
نشــان داد ،در مقایســه بــا گــروه کنتــرل ،افزایــش چشــمگیری
در درصد نسبت وزن قلب به وزن بدن ( )P=0/013و نسبت
وزن بطــن چــپ بــه وزن بــدن ( )P=0/033در گــروه تمریــن
مشــاهده شــد .همچنیــن میــزان بیــان نســبی ژن NF-κB
ب هطــور معنــاداری ( )P=0/3در گــروه تمریــن نســبت بــه
گــروه کنتــرل افزایــش پیــدا کــرده بــود ،درحالیکــه در مقادیــر
نســبی  NFATتفــاوت معنــاداری در گروههــای مــورد بررســی
مشــاهده نشــد (.)P=0/40

جدول  .3نتایج تحلیل آماری متغیرهای مورد بررسی
متغیر
وزن بدن ( گرم)
وزن قلب (میلیگرم)
وزن بطن چپ (میلیگرم)
درصد نسبت وزن قلب به وزن بدن
درصد نسبت وزن بطن چپ به وزن بدن
درصد نسبت وزن بطن چپ به وزن بدن
مقادیر بیان نسبی NF-κB
مقادیر بیان نسبی NFAT

گروه

میانگین  ±انحراف معیار

کنترل

326±24/11

تمرین

330/66± 28/07

کنترل

912±71/86

تمرین

988/77± 76/26

کنترل

642/12 ± 41/19

تمرین

698/11 ± 48/12

کنترل

2/8 ± 0/13

تمرین

2/99 ± 0/15

کنترل

1/97 ± 0/06

تمرین

2/11± 0/16

کنترل

0/66 ± 0/11

تمرین

0/70 ± 0/003

کنترل

27/91 ± 1/26

تمرین

26/61 ± 2/55

کنترل

23/28 ± 1/68

تمرین

24/22 ± 2/67

گوهن d

سطح معناداری آزمون t

0/17

0/72

1/02

0/052

1/25

*0/015

1/35

*0/013

1/27

*0/033

0/1

0/31

-1/21

*0/03

0/43

0/40

*نمایانگر تفاوت معنادار متغیر در گروههای مورد بررسی
بحث و نتیجهگیری
ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی تأثیــر هشــت هفتــه تمریــن
هــوازی بــر بیــان ژنهــای  NF-κBو NFATدر بافــت
شهــای صحرایــی نــر مبتــا بــه هایپرتروفــی
بطــن چــپ مو 
القایــی انجــام گرفــت .پــس از بررســی نتایــج ،یافتههــای
پژوهــش حاضــر نشــان داد شــاخصهای وزنــی قلــب ب هطــور
معنــاداری در گــروه تمریــن هــوازی نســبت بــه گــروه کنتــرل
افزایــش پیــدا کــرده بــود .همچنیــن میــزان بیــان نســبی

عامــل رونویســی  NF-κBکاهــش معنــاداری گــروه تمریــن
نســبت بــه گــروه کنتــرل مشــاهده شــد؛ امــا در میــزان بیــان
نســبی  NFATتفــاوت معنــاداری در گــروه تمریــن نســبت
بــه گــروه کنتــرل مشــاهده نشــد .بهطــور کلــی بــزرگ شــدن
کاردیومیوســیتها پــس از تولــد بــه دو دســتۀ هایپرتروفــی
بیمــاریزای و هایپرتروفــی فیزیولوژیــک تقســیم میشــود
( .)5هایپرتروفــی بیمــاریزای کــه ریشــه در بیماریهــای
قلبــی -عروقــی دارد ،بــا اختــال عملکــرد قلــب و افزایــش
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تنــش دیــواره همــراه اســت و بهعنــوان یکــی از علــل اصلــی
ایجــاد نارســایی قلبــی و مرگومیــر ناشــی از آن شــناخته
شــده اســت ،در مقابــل هایپرتروفــی فیزیولوژیــک قلبــی از
ســازگاری مثبــت تمرینــات اســتقامتی بلندمــدت و بــا بهبــود
عملکــرد و افزایــش توانایــی تلمبهزنــی قلــب همــراه اســت
( .)21 ،20 ،5فعالیــت ورزشــی بــا شــدت مناســب ،بــه حفــظ
ضهــای نیرومنــد بطنــی منجــر میشــود و از ایــن
تکــرار انقبا 
طریــق موجــب افزایــش قطــر پایــان دیاســتولی بطــن چــپ و
افزایــش ضخامــت دیــوارۀ بطنــی میشــود کــه ایــن تغییــرات
ســبب ایجــاد هایپرتروفــی فیزیولوژیــک و افزایــش وزن قلــب
یشــود ( .)22همســو بــا ایــن نظریــه یافت ههــای پژوهــش
م 
حاضــر نیــز نشــان داد میــزان شــاخصهای وزنــی بطــن
چــپ بهطــور معنــاداری در گــروه تمریــن نســبت بــه گــروه
کنتــرل افزایــش پیــدا کــرده بــود کــه ایــن موضــوع میتوانــد
نشــاندهندۀ رشــد فیزیولوژیــک قلــب در پاســخ بــه هشــت
هفتــه تمریــن هــوازی باشــد .هایپرتروفــی بیمــاریزای قلبــی
بهعنــوان یــک عامــل خطــر مســتقل در پیدایــش مرگومیــر
ناشــی از اختــاالت قلبــی -عروقــی شــناخته شــده اســت
( .)23مســیر پیامرســانی  NF-κBاز مســیرهای پیامرســانی
مهــم در رونــد پیدایــش هایپرتروفــی بیمــاریزای قلبــی اســت
کهــای مختلــف ماننــد بیشفعالــی
کــه در پاســخ بــه محر 
دســتگاه عصــب ســمپاتیک قلبــی بــه القــای هایپرتروفــی
بیمــاریزای قلبــی منجــر میشــود ( .)24همانطورکــه
عنــوان شــد ،یافت ههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد میــزان
بیــان نســبی  NF-κBدر گــروه تمریــن نســبت بــه گــروه کنترل
ب هطــور معنــاداری کمتــر بــود .همســو بــا یافت ههــای پژوهــش
حاضــر تانــگ یــی و همــکاران ( )2015نشــان دادنــد چهــار
هفتــه فعالیــت ورزشــی هــوازی بــا شــدت متوســط از طریــق
کاهــش بیــان نســبی  NF-κBنقــش مهمــی در مقابلــه بــا
ایجــاد هایپرتروفــی ناشــی اضاف هبــار فشــاری دارد ( .)25در
پژوهــش دیگــری نیــز ،آنــدری نشــان داد فعالیــت ورزشــی
اســتقامتی هــوازی از طریــق کاهــش بیــان  NF-κBنقــش
مهمــی در جلوگیــری از ایجــاد هایپرتروفــی بیمــاریزای
ناشــی از القــای ایزوپروترنــول دارد ( .)26نشــان داده شــده
اســت تمریــن و فعالیــت ورزشــی منظــم از طریــق تنظیــم
کاهشــی گیرنــدۀ بتــا آدرنژیــک قلبــی و افزایــش تــون وا گــی
بــه کاهــش حساســیت دســتگاه عصبــی ســمپاتیک دســتگاه
یشــود ( .)27بنابرایــن ممکــن اســت
قلبــی -عروقــی منجــر م 
کــه یکــی از علــل اصلــی کاهــش نســبی بیــان  NF-κBناشــی
از تنظیــم کاهشــی گیرنــدۀ بتــا آدرنژیــک قلبــی و کاهــش
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حساســیت آن بــه ایزوپروترنــول ،در پاســخ بــه هشــت هفتــه
تمریــن اســتقامتی هــوازی باشــد .در فراینــد هایپرتروفــی
بیمــاریزای قلبــی عوامــل و مســیرهای پیامرســانی
مختلفــی درگیرنــد .برخــی از ایــن عوامــل از طریــق تعامــل
بــا یکدیگــر موجــب ایجــاد هایپرتروفــی بیمــاریزای قلبــی
میشــوند ،بهطوریکــه نشــان داده شــده اســت برخــی از
ایــن عوامــل بهتنهایــی قــادر بــه ایجــاد هایپرتروفــی قلبــی
نیســتند .نشــان داده شــده اســت عامــل رونویســی NF-κB
بهتنهایــی قــادر بــه القــای فیبــروز و هایپرتروفــی قلبــی
نیســت ،و بــرای ایجــاد فیبــروز و هایپرتروفــی بیمــاریزای
قلبــی بایــد بــا عامــل رونویســی  NFATدر داخــل هســته
تعامــل فیزیکــی برقــرار کنــد ( .)10عامــل رونویســی NFAT
نیــز نقــش مهمــی در رونــد رشــد بیمــاریزای قلــب دارد و
بهعنــوان مســیر اصلــی القــای هایپرتروفــی بیمــاریزای قلبــی
شــناخته شــده اســت ( .)9نشــان داده شــده اســت عامــل
رونویســی NFATنیــز بهتنهایــی قــادر بــه القــای هایپرتروفــی
بیمــاریزای قلبــی نیســت و بایــد بــا  NF-κBتعامــل برقــرار
کنــد ( .)10همانطورکــه عنــوان شــد در میــزان بیــان نســبی
عامــل رونویســی  NFATدر گرو ههــای مــورد بررســی تفــاوت
معنــاداری مشــاهده نشــد .برخــاف یافت ههــای پژوهــش
حاضــر ،الیویــرا و همــکاران ( )2009و کریمــی و همــکاران
( )2021نشــان دادنــد فعالیــت ورزشــی اســتقامتی هــوازی
از طریــق کاهــش و اختــال در مســیر پیامرســانی عامــل
رونویســی  NFATنقــش مهمــی در جلوگیــری از القــای
هایپرتروفــی بیمــاریزای و نارســایی قلبــی دارد (.)29 ،28
مســیر پیامرســانی عامــل رونویســی  NFATدر پاســخ بــه
نســلولی فعــال میشــود.
افزایــش ســطوح کلســیم آزاد درو 
عنــوان شــده اســت یکــی از ســازوکارهایی کــه احتمــال
م ـیرود از طریــق آن تمریــن موجــب کاهــش فعالســازی
و بیــان عامــل رونویســی  NFATشــود ،افزایــش و بهبــود
نهــای تنظیمکننــدۀ تعــادل کلســیم باشــد.
عملکــرد پروتئی 
نشــان داده شــده اســت در پاســخ بــه تمرینــات اســتقامتی
هــوازی میــزان بیــان زیرواحدهــای تلمبــۀ ویــژه برداشــت
کلسـ�یم شـ�بکۀ سارکوپالسـ�میک (سـ�راکاsarco/ endo� )2
 ))SERCA2( plasmic reticulum Ca2+-ATPaseافزایــش
پیــدا میکنــد .همچنیــن پروتئینــی بــه نــام فســفوالمبان در
حالــت دفســفوریله خــود بــه تلمبــۀ ســرکا 2متصــل شــده و
یشــود .گــزارش شــده اســت فعالیــت
مانــع از عملکــرد آن م 
ورزشــی هــوازی موجــب فسفوریالســیون و غیرفعــال شــدن
فســفوالمبان شــده و مانــع از آثــار مهــاری آن بــر تلمبــۀ
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یشــود ( .)30یکــی از علــل ناهمســویی یافت ههــای از پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد آقــای محمدرضــا شــربتی
ســرکا 2م 
پژوهــش حاضــر بــا پژوهــش الیویــرا ممکــن اســت ناشــی بیارجنــدی اســت و هیچگونــه حامـ ــی مالـ ــی نـ ــدارد.
از شــدت باال تــر برنامــۀ تمرینــی پژوهــش حاضــر باشــد.
مشارکت نویسندگان
در پژوهــش الیویــرا و همــکاران شــدت برنامــۀ تمرینــی 60
درصــد ســرعت بیشــینه روی ســطح صــاف و بــدون شــیب تمـ ــام نویسـ ــندگان در آمادهســازی ایـ ــن مقالـ ــه مشــــارکت
بــود ،درحالیکــه شــدت برنامــۀ تمرینــی پژوهــش حاضــر یکسـ ــان داشــتهاند.
یکــه موشهــای صحرایــی پنــج جلســه
بیشــتر بــود ،بهطور 
تعارض منافع
در هفتــه و بــا شــدت تمرینــی  65تــا  Vo2max 75روی نــوار
گــردان بــا شــیب  15درجــه بــه فعالیــت میپرداختنــد .نشــان نویسـ ــندگان اعــام میدارنــد هیچگونــه تعـ ــارض منافعــــی در
داده شــده اســت در شــدتهای بیشــتر فعالیتهــای مقال ـ ٔـە حاضـر وجـود نـدارد.
ورزشــی میــزان کاتکوالمینهــا بهطــور چشــمگیری افزایــش
منابع
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لهــای کلســیم  TRPCهمــراه اســت 1. Siddiqui M, Ahmad U, Khan A, Ahmad M,
افزایــش فعالیــت کانا 
Badruddeen KM, Akhtar J. Isoprenaline: a tool
( .)32کانالهــای  TRPCحرکــت یو 
نهــای ســدیم و کلســیم for inducing myocardial infarction in experimen-
tal animals. Int J Pharm. 2016;6(2):138-44.
را بــه داخــل ســلول کنتــرل میکننــد ( .)33نشــان داده شــده
2. Hall J. Guyton and Hall textbook of medical physاســت افزایــش میــزان بیــان و فعالیــت کانالهــای  TRPCبــا
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