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تمرین هوازی و بیان ژنهای  AIFو کاسپاز9-
عضلهی نعلی

مقاله پژوهشی

اثر سه ماه تمرین هوازی بر بیان ژنهای  AIFو کاسپاز 9-عضلهی نعلی موشهای صحرایی نر
ندا آبادی ،جبار
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تاريخ پذيرش مقاله1396/12/19 :

تاريخ دريافت مقاله1395/09/21 :

چکیده
زمینه و هدف :آپوپتوز عضلهی اسکلتي نقش مهمي در بیماری های مرتبط با تخريب عملکرد بافتي مانند آتروفي عضالني بازی ميکند .دراينبین ،شواهد
حاکي از آن است که تمرينات ورزشي ممکن است تعدادی از مسیرهای پیامرساني و آنزيمهای مربوط به آپوپتوز را در عضلهی اسکلتي تحت تأثیر قرار
دهد؛ بنابراين ،مطالعه حاضر باهدف تعیین اثر سه ماه تمرين هوازی بر بیان ژنهای  AIFو کاسپاز  9عضلهی نعلي موشهای صحرايي نر انجام گرديد.
مواد و روشها :اين مطالعه در قالب يک طرح تجربي دوگروهي انجام شد 16 .سر موش صحرايي نر سهماهه به شکل تصادفي در دو گروه همگن تمرين
( 8سر) و کنترل ( 8سر) جايگزين شدند .آزمودنيهای گروه تمرين به مدت سه ماه در برنامهی تمرين هوازی (شدت  75-80درصد اکسیژن مصرفي
بیشینه) شرکت کردند 48 .ساعت پس از آخرين جلسهی تمرين ،عضلهی نعلي آزمودنيها استخراج و ژنهای  AIFو کاسپاز  9با استفاده از روش Real
 Time-PCRبررسي گرديد .دادههای حاصله با استفاده از آزمون  tمستقل ،در سطح معنيداری  0/05تجزيهوتحلیل شدند.
نتایج :بیان ژن  AIFعضله نعلي در گروه تمرين بهطور معنيداری بیشتر از گروه کنترل بود ( .)P=0/01 ،%137/60همچنین ،بیان ژن کاسپاز  9عضله
نعلي گروه تمرين بهطور معنيداری بیشتر از گروه کنترل بود (.)P=0/01 ،%48/22
نتیجهگیری :به نظر ميرسد که سه ماه تمرين هوازی در افزايش پروتئینهای کلیدی در مسیر میتوکندريايي آپوپتوز عضله نعلي تأثیر قابلتوجهي دارد.
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آپوپتوز يا مرگ سلولي برنامهريزی شده يک فرآيند ژنتیکي
است که بخش تفکیکناپذير از رشد ،توسعه و هومئوستاز
موجود زنده بوده که برای حذف سلولهای زائد با روشي
هدفمند به کار ميرود ( .)4-1اين فرآيند با قطعهقطعه شدن
برگشتناپذير  DNAو تشکیل اجسام آپوپتوتیکي چسبیده به
غشاء اتفاق ميافتد که نتیجهی نهايي آن گسسته شدن
پروتئینهای حیاتي سلولي است ( .)6 ،5بااينحال اختالل در
تنظیم آپوپتوز شرايطي را به وجود ميآورد که ميتواند منجر به
بیماریهای مختلف عضلهی اسکلتي مانند ديستروفيهای
عضالني ،تخريب عضله ،سارکوپنیا و سالخوردگي شود (.)7
دراينبین ،آپوپتوز اغلب از طريق دو مسیر کالسیک داخل و

خارج سلولي رخ ميدهد .مسیر خارجي بااتصال لیگاندهای مهم
مانند  TNFαو  Fasبه گیرندههای غشايي القاکنندهی مرگ
راهاندازی ميشود .درحاليکه مسیر داخلي بهعنوان مهمترين
مسیر ايجاد آپوپتوز ،با تغییراتي در نفوذپذيری غشای خارجي
میتوکندری و رهايش عوامل آپوپتوزی همراه است ( 6 ،5و .)8
دراينبین ،افزايش بیان و جابهجايي پروتئینهای پیشآپوپتوزی
بهطرف میتوکندری ،با کاهش پايداری غشای بیروني
میتوکندری همراه بوده که ميتواند منتج به رهايش
مولکولهای پروآپوپتوتیک مانند عامل القاء کننده آپوپتوز
( )AIFو سیتوکروم  cاز فضای بین دو غشای میتوکندری به
داخل سیتوپالسم شود .دراينبین ،عامل القاکننده آپوپتوز يا
 AIFدر حالت طبیعي نقش ضد اکسايشي در داخل
میتوکندری به عهده دارد .بااينحال ،اين نکته اشاره شده است
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بااين حال ،اظهارنظر قطعي در مورد نحوه تأثیرپذيری شاخصهای مربوط به آپوپتوز و آتروفي عضله اسکلتي از تمرينات ورزشي ،منوط به انجام مطالعات
بیشتر است.

ندا آبادی و همکاران

مواد و روشها
برای مطالعهی حاضر 16 ،موش صحرايي نر دوماههی
ويستار  14848خريداری شد .جهت جلوگیری از استرس و
تغییر شرايط فیزيولوژيکي ،نمونهها به مدت دو هفته تحت
شرايط جديد نگهداری شدند .الزم به ذکر است که دما (22±2
سانتيگراد) ،رطوبت محیط ( 5±50درصد) و چرخهی
روشنايي -تاريکي  12:12ساعته کنترل شد .آزمودنيها
بهصورت آزادانه از غذای استاندارد و آب در طول دورهی
پژوهش استفاده کردند .الزم به ذکر است که نگهداری حیوانات
آزمايشگاهي مطابق باراهنمای انستیتوی ملي سالمت انجام
شده است .همچنین تمامي اعمال انجام شده روی حیوانات،
مطابق دستورالعمل کمیته اخالق کار با حیوانات آزمايشگاهي
مستخرج از دستورالعمل هلسینکي بود.
در ابتدا نمونهها به مدت  14روز تحت برنامهی آشنايي با
نحوهی فعالیت روی نوارگردان قرار گرفتند .در طي اين دوره،
شیب نوارگردان صفر درصد ،سرعت  10-15متر بر دقیقه و
مدت تمرين  5-10دقیقه در روز بود .در پايان اين دوره،
موشها پس از مطابقت وزني بهطور تصادفي به دو گروه کنترل
و تمرين جايگزين شدند .گروه تمرين برای  5روز در هفته
(يکشنبه ،دوشنبه ،سهشنبه ،پنجشنبه و جمعه) و به مدت 12
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تمرينات هوازی و فشارهای مکانیکي و متابولیکي نسبت ًا شديد و
طوالنيمدت حین اين تمرينات و نقش عضالت اسکلتي در
سالمتي و موفقیت ورزشکاران ،اين موضوع يکي از چالشهای
جدی است که ميتواند ذهن پژوهشگران ورزشي را به خود
جلب کند .بااينوجود ،با توجه به اينکه تفاوت شدت و مدت
تمرينات هوازی مورد استفاده در مطالعات مختلف باعث به
دست آمدن نتايج متناقضي شده است و تاکنون مطالعه جامعي
بهويژه در داخل کشور درزمینهی تأثیر تمرينات هوازی با شدت
باالتر از متوسط بر آپوپتوز عضلهی اسکلتي و تغییرات احتمالي
مولکولي و پروتئینهای درگیر در آپوپتوز انجام نشده و اغلب
مطالعات برخي جنبههای مورفولوژيکي آپوپتوز عضلهی اسکلتي
در طي فعالیت ورزشي حاد را مورد آزمايش قرار دادهاند ،انتظار
ميرود با انجام تحقیق حاضر بتوان ضمن پاسخ به برخي
ابهامات موجود و تعیین تأثیر تمرينات ورزشي بر آپوپتوز عضله-
ی اسکلتي ،پیشنهادهای کاربردی متناسبي در راستای نحوهی
انجام تمرينات و نیز پیشبیني پیامدهای احتمالي ارائه داد.
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که  AIFآزاد شده از میتوکندری در طي روند آپوپتوز ،سبب
آسیب به  DNAهستهای در مسیری مستقل از کاسپاز ميشود
( 8 ،5و  .)9رهايش عوامل آپوپتوزی از میتوکندری به
سیتوزول ،موجب فعالسازی پروکاسپاز  9و سپس کاسپاز 9
بهعنوان کاسپاز آغازگر آپوپتوز در مسیر میتوکندريايي ميشود.
اين روند نهايتاً موجب فعالسازی کاسپاز  3بهعنوان کاسپاز
اجرايي و فصل مشترک همه مسیرهای آپوپتوزی ميگردد.
کاسپازها پس از فعال شدن ،بسیاری از پروتئینهای حیاتي
سلولي را هیدرولیز و تجزيه ميکنند و باعث ورود سلول به
مرحله غیرقابلبرگشت مرگ سلولي ميشوند ()11-9 ،6؛
بنابراين پژوهشگران همواره به دنبال اتخاذ راهکارهای مناسب
برای پیشگیری از آپوپتوز و بیماریهای مختلف عضالني مرتبط
با آن هستند .در دههی اخیر ،تأثیر فعالیتها و تمرينات ورزشي
بر آپوپتوز مورد عالقهی محققان حوزهی ورزش قرار گرفته
است ( .)12در اين زمینه ،تعدادی از محققان عنوان کردند که
يک جلسه فعالیت ورزشي شديد تا  48ساعت ميتواند موجب
تسريع در فرآيند آپوپتوز شود ( .)12 ،9اين در حالي است که
برخالف فعالیت ورزشي ،انجام تمرينات ورزشي با شدت متوسط
و مداوم احتما ًال موجب کاهش آپوپتوز در بافتهای مختلف
ميشود ( 7 ،2و  .)13در اين راستا وينشتین و همکاران اشاره
داشتند که  10هفته تمرين روی چرخ گردان موجب کاهش
بیان پروتئین  AIFو نسبت  Bax/Bcl-2در عضلهی نعلي
موشهای صحرايي نر تمرين کرده در مقايسه با موشهای
صحرايي تمرين نکرده شد ( .)14همچنین مکمیالن و
همکاران گزارش کردند که شش هفته تمرين استقامتي موجب
کاهش بیان پروتئین  ،AIFرهايش سیتوکروم  cو قطعهقطعه
شدن  DNAدر عضله نعلي موشهای صحرايي تمرين کرده شد
( .)13در رابطه با کاسپاز  9نیز هوانگ و همکاران عنوان کردند
که  12هفته تمرين هوازی موجب کاهش معنيدار بیان
کاسپاز 9-در موشهای تمرين کرده شد ( .)15بااينحال و
برخالف نتايج مطالعات مذکور ،سیو و همکاران نشان دادند که
تفاوت معنيداری بین بیان پروتئین  AIFو کاسپاز  9هردوی
عضله نعلي و قلبي گروههای تمرين کرده و تمرين نکرده
متعاقب هشت هفته تمرين هوازی روی نوارگردان وجود نداشت
( .)16لیو و همکاران نیز نشان دادند که  9هفته تمرين
استقامتي موجب افزايش قابلتوجه آپوپتوز در عضلهی اسکلتي
موشهای صحرايي ميشود ( .)17بههرحال ،با توجه به اهمیت

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال هفتم | شماره  | 2تابستان 1396

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال هفتم | شماره  | 2تابستان 1396

تمرین هوازی و بیان ژنهای  AIFو کاسپاز 9-
عضلهی نعلی

اضافه گرديد و برای  10دقیقه در دمای  -20درجه انکوبه شد.
سپس ،میکروتیوب به مدت  10دقیقه در دمای  4درجه و
 13700gسانتريفیوژ شده ،مايع رويي بیرون ريخته شد و يک
میليلیتر اتانول  80درصد به میکروتیوب اضافه گرديد .بالفاصله
میکروتیوب به مدت  5دقیقه در شرايط  4درجه و 13700g
سانتريفیوژ شده ،مايع رويي آن بیرون ريخته شد و بهدقت
اتانول خالي شد و حدود  20دقیقه اجازه داده شد تا الکل

هفته در برنامهی تمرين هوازی روی نوارگردان الکترونیکي
هوشمند حیواني شرکت کرد .شدت نسبي کار در سرتاسر
برنامهی تمرين معادل  75-80درصد اکسیژن مصرفي بیشینه
( 33-24متر/دقیقه با شیب  )%15حفظ شد .مدتزمان تمرين
از  10دقیقه در روز در هفتهی اول شروع و به  60دقیقه در روز
در هفتهی پنجم رسیده و تا انتهای دوره حفظ شد ()18
(جدول .)1
جدول  -1برنامه  12هفته تمرين هوازی روی نوارگردان
هفتههای تمرین

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

مدت تمرين (دقیقه در روز)

10

20

35

45

60

60

60

60

60

60

60

60

سرعت نوارگردان (متر بر دقیقه)

24

24

25

25

26

27

28

29

30

31

32

33

شیب نوارگردان (درصد)

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15
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موشهای گروه کنترل سهماهه جهت کنترل پارامترهای
پايه و لحاظ شدن بهعنوان گروه مرجع درروش  RT-PCRقبل
از شروع پروتکل تمريني اصلي کشته شدند 48 .ساعت پس از
آخرين جلسهی تمرين نیز ،موشهای صحرايي گروههای تمرين
هوازی و کنترل ششماهه تحت جراحي قرار گرفتند .موشها
ابتدا توسط استنشاق اتر بيهوش شدند .سپس توسط
متخصصین کارآزموده جراحي انجام و عضله نعلي آنها
استخراج و وزنکشي شد .سپس ،نمونه در کرايوتويوب در
نیتروژن مايع قرار داده شده و برای بررسيهای بعدی در دمای
 -70درجه نگهداری گرديد.
برای استخراج  RNAاز نمونهها ،طبق روش پیشنهادی
کیت ( )Thermo, K0731, USAحدود  50میليگرم از بافت
عضلهی نعلي با استفاده از يک میليلیتر RNXTM-
(PLUSسیناژن ،ايران) هموژنه شده و در دمای اتاق به مدت 5
دقیقه انکوبه گرديد .پس از اضافه کردن  0/2میليلیتر
ک لروفروم به هر میکروتیوب و تکان دادن آن با دست به مدت
 15ثانیه ،میکروتیوب  5دقیقه در دمای  4درجه انکوبه گرديد و
در ادامه به مدت  15دقیقه در شرايط  4درجه و 13700g
سانتريفیوژ شد .سپس بهدقت و بدون تکان دادن تیوب ،قسمت
بااليي که حاوی  RNAبود ،جدا و به میکروتیوب ديگری انتقال
داده شد .به محلول جدا شده حجم مساوی از ايزوپروپانول سرد

تبخیر گردد .سپس در آب تیمار شده با دی اتیل پیروکربنات
( )DEPCحل شد .پس از استخراج  ،RNAمقدار و خلوص آن
توسط روش اسپکتروفتومتری ( )Bio-Rad, CA, USAتعیین
گرديد .همچنین RNA ،تام بهوسیله الکتروفورز روی ژل آگاروز
حاوی اتیديوم برومايد قرار گرفت و دو باند مشخص  18sو 28s
مربوط به  RNAريبوزومي مشاهده و کنترل شدRNA .
استخراج شده جهت استفاده در مراحل بعدی در دمای -80
درجه نگهداری گرديد.
جهت ساخت  ،cDNAطبق دستورالعمل کیت (Fermentas,
 Canada) Revert AIDTM Firs Standard cDNA synthesisيک
میکرولیتر  RNAو يک میکرولیتر از DNase I reaction buffer
 10Xدر يک تیوب  1/5میليلیتری ريخته شده و توسط DEPC-
 traeted waterبه حجم  9میکرولیتر رسید .برای از بین بردن
آلودگي احتمالي با  ،DNAيک میکرولیتر  DNaseبه تیوب اضافه و
پس از افزودن يک میليلیتر از اتانول مطلق ،تیوب مربوطه به مدت
 30دقیقه در فريزر  -70درجه قرار گرفت .سپس به مدت 20
دقیقه در شرايط  4درجه و  14000gسانترفیوژ شد و پسازآن ،در
زير هود بهدقت اتانول آن خالي شده و حدود  10دقیقه اجازه داده
شد تا الکل تبخیر گردد .به تیوب يک میکرولیتر DEPC-treated
 waterو يک میکرولیتر پرايمر ) oligi (dtيا پرايمر Random
 hexamerافزوده شد و  5دقیقه در دمای  70درجه بر روی Dry
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 blockانکوبه گرديد .چهار میکرولیتر  reaction buffer 5Xو دو
میکرولیتر  dNTP 10mM mixو يک میکرولیتر Ribo lock Ribo
 nuclease Transcription Inhibitorبه تیوب افزوده شد و پس از
سانترفیوژ مختصر ،به مدت  5دقیقه در  37درجه انکوبه گرديد.
يک میکرولیتر آنزيم RverertAidTM H Minus M-MuLV
 Reverseبه تیوب قبل افزوده شد .در ادامه در صورت استفاده از
پرايمر ) 6 ،oligo (dtدقیقه در  42درجه و در صورت استفاده از
پرايمر  ،Random hexamerابتدا  5دقیقه در  25درجه و به دنبال

موردنظر و فقدان پرايمر دايمر تأيید شود .برای آنالیز دادهها ابتدا،
 ∆Ctژن در هر نمونه از افتراق  Ctژن مربوطه و  Ctژن GAPDH
بهعنوان رفرنس محاسبه شد .فرمولها برای محاسبه به ترتیب
زير است:
ΔCT= CT target – CT reference
ΔΔCT = ΔCT test sample – ΔCT control sample

توزيع طبیعي دادهها و برابری واريانسها با استفاده از
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مشخص شد .سپس برای تعیین
اختالف میزان شاخصهای موردنظر بین دو گروه کنترل و

جدول  -2توالي پرايمرهای بیان ژني عضله نعلي موشهای صحرايي
)length (bp

Primer sequence Product

genes

162

'F: 5' TCCTCTACCCTCTATGCCAGGA 3
'R: 5' AGCTGGGAACCATCATGTGC 3

AIF

174

'F:5' CGAGCTGTTCAGGCCCCATA3
'R: 5'CGCAGAAACGAAGCCAGCAT3

Caspase 9

110

'F: 5' GGAAAGCCTGCCGGTGACTA3
'R:5' CACCCGGAGGAGAAATCGGG 3

GAPDH

در رابطه با تأثیر سه ماه تمرين هوازی روی نوارگردان بر
ويژگيهای بدني ،با استفاده از آزمون تي ،تفاوت معنيداری
بین وزن بدني آزمودنيهای گروه کنترل ( 251/75±22/6گرم)
و گروه تمرين ( 202/33±18/3گرم) مشاهده شد (،)P=0/03
بهطوریکه وزن بدن گروه تمرين  %19کمتر از گروه کنترل
بود .بااينحال ،تفاوت معنيداری در وزن عضله نعلي و نسبت
وزن عضله نعلي به وزن بدن گروه کنترل (به ترتیب
0/0±072/01؛  )0/29±0/05و تمرين (به ترتیب
0/0±064/02؛  )0/32±0/03مشاهده نگرديد ( .)P˃0/05اين
در حالي بود که میانگین وزن عضله نعلي گروه تمرين حدود
 11%کمتر از گروه کنترل بود.
در رابطه با شاخصهای مربوط به آپوپتوز عضله نعلي ،نتايج
نشان داد که تفاوت معنيداری بین گروه کنترل و تمرين
هوازی در بیان ژنهای  AIFو کاسپاز 9-وجود دارد (.)P=0/01
در اين راستا ،میزان بیان هر دو ژن  AIFو کاسپاز 9-در گروه
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آن  90دقیقه در  42درجه انکوباسیون صورت گرفت .واکنش با
قرار دادن تیوب به مدت  10دقیقه در  70درجه پايان پذيرفت و
نمونه در فريزر  -70درجه نگهداری شد.
 : Real-time PCRاندازهگیری میزان بیان ژني پروتئینهای
 AIFو کاسپاز 9-با استفاده از دستگاه Corbett-Rotor gene-
 )Corbett Research Australia(6000انجام گرديد .جفت
پرايمرهای مربوط به هر ژن با استفاده از نرمافزار Primer 3
طراحي و توسط بايونیر ( )Bioneer-Germanyسنتز شد و با
غلظت نهايي  80nmمورد استفاده قرار گرفت.
پرايمرها :واکنشها بر مبنای استفاده از رنگ Syber green
انجام گرديد .رنگ  Syber greenطي واکنش  Real-time PCrبه
 DNAدو رشتهای متصل شده و نور فلورسنت ساطع ميکند .در
جدول  2توالي پرايمرهای بیان ژني برای موشهای صحرايي
مشخص شده است .بهعنوان بالنک از تیوبي که حاوی همه مواد
موجود در واکنش بهجز  cDNAبود ،استفاده شد و بهجای
 ،cDNAبه تیوب مربوطه  DEPC waterاضافه گرديد .پس از
اتمام واکنش تکثیر ،برای هر واکنش  PCRيک نمودار رسم و
سپس بر اين اساس  CTتعیین شد .در پايان ،قبل از آنالیز
دادهها ،منحني ذوب ( )Melting curveبهدستآمده از هر
واکنش  Real-time PCRبررسي شد تا پیک مربوط به ژن

تمرين هوازی از آزمون تي مستقل استفاده گرديد .تمامي
محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22در
سطح معنيداری  P>0/05انجام شد.
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تمرین هوازی و بیان ژنهای  AIFو کاسپاز 9-
عضلهی نعلی

تمرين هوازی بهطور معنيداری بیشتر از گروه کنترل بود (ژن
 %137/6 :AIFو ژن کاسپاز .)%48/22 :9-به عبارتي سه ماه
تمرين هوازی روی نوارگردان موجب افزايش قابلتوجه هردوی
ژنهای مربوط به آپوپتوز میتوکندريايي عضله نعلي موشهای
صحرايي شده است (نمودار  1و .)2
4
3
AIF/GAPDH

2
1
0

تمرين هوازی

کنترل

نمودار  -1میزان بیان ژن  AIFدر دو گروه کنترل و تمرين هوازی

5

3
2

caspase-9/GAPDH

4

1
0

تمرين هوازی

کنترل

نمودار  -2میزان بیان ژن کاسپاز 9-در دو گروه کنترل و تمرين هوازی

نتايج پژوهش حاضر نشان داد که سه ماه تمرين هوازی
موجب کاهش معنيدار وزن بدن موشهای صحرايي شد
( .)%19بااينحال ،باوجود کاهش معنيدار وزن بدن متعاقب سه
ماه تمرين هوازی ،تفاوت معنيداری در وزن عضله نعلي و
نسبت وزن عضله نعلي به تودهی بدن گروه کنترل و تمرين
مشاهده نگرديد .اگرچه ،میانگین وزن عضله نعلي گروه تمرين
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حدود  %11کمتر از گروه کنترل بود .به عبارتي ،سه ماه تمرين
هوازی با شدت نسبي  75-80درصد اکسیژن مصرفي بیشینه،
در کنار کاهش قابلتوجه وزن بدن ،موجب کاهش توده عضله
نعلي شده است .بهعالوه ،بر اساس نتايج پژوهش حاضر ،میزان
بیان ژن  AIFدر گروه تمرين هوازی بهطور معنيداری و حدود
 %137/60بیشتر از گروه کنترل بود .همچنین ،میزان بیان ژن
کاسپاز 9-در گروه تمرين هوازی بهطور معنيداری و حدود
 %48/22بیشتر از گروه کنترل بود .به عبارتي ،سه ماه تمرين
هوازی موجب افزايش قابلتوجه هر دو ژن مربوط به آپوپتوز
میتوکندريايي عضله نعلي موشهای صحرايي شده است و اين
احتمال وجود دارد که اين موضوع نهايتاً موجب تشديد بروز
فرآيند آپوپتوز در اين بافت سوماتیک حساس از طريق مسیر
داخلي شود .اگرچه اغلب مطالعات قبلي اشاره به کاهش
پروتئینهای درگیر در مسیر میتوکندريايي آپوپتوز متعاقب
تمرينات ورزشي داشتند ،اما در تأيید نتايج پژوهش حاضر ،سیو
و همکاران اشاره داشتند که بیان پروتئین  AIFدر عضله نعلي
گروه تمرين ( 8هفته تمرين هوازی) بیشتر از گروه کنترل بود
( .)16همچنین ،لیو و همکاران نیز نشان دادند که  9هفته
تمرين استقامتي موجب افزايش قابلتوجه آپوپتوز در عضلهی
اسکلتي موشهای صحرايي ميشود ( .)17در اين راستا ،اگرچه
سازوکارهای متعددی مانند تغییر مستقیم در بیان ژنهای
مربوط به آپوپتوز ،آزادسازی عوامل آپوپتوتیک میتوکندری،
تغییرات تولید  ROSو وضعیت ضد اکسايشي مطرح شده است،
ولي هنوز ابهامات بسیاری در اين زمینه وجود دارد ( .)13در
اين خصوص ،وينشتین و همکاران اشاره داشتند که آپوپتوز
میتوکندريايي اغلب با افزايش گونههای فعال اکسیژن همراه
است ( .)14از طرفي ،ژين و همکاران عنوان داشتند که
تمرينات هوازی و استقامتي طوالنيمدت ميتواند با افزايش
استرس اکسايشي موجب تشديد آپوپتوز شوند ( .)19اين
احتمال وجود دارد که در پاسخ به فشار اکسايشي ،جابهجايي و
استقرار پروتئین  Baxدر غشای بیروني میتوکندری افزايش
مييابد .اين موضوع تااندازهای ميتواند ناشي از فعال شدن
 JNKسیتوزلي باشد بهطوریکه  JNKدر حضور محرکهای
استرس سلولي فسفريله شده و موجب مهار پروتئین Bcl-2
ميشود ،لذا پروتئین  Baxاجازه جابهجايي به سمت
میتوکندری را مييابد .پروتئین  JNKدر داخل میتوکندری ،در
باز شدن  mtPTPدخالت کرده و موجب رهايش عوامل
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موجب بهبود ظرفیت آنتياکسیداني و کاهش استرس اکسايشي
سلول شده و سازگاریهای الزم برای مهار يا توقف آپوپتوز
ناشي از تمرينات هوازی را فراهم نمايد ( .)20 ،14همچنین ،به
نظر ميرسد عدم همخواني نتايج مطالعه حاضر بامطالعه
مکمیالن و همکاران چندان نیز دور از انتظار نیست،
زيرامکمیالن و همکاران اثر شش هفته تمرين استقامتي با
شدت متوسط ( 60درصد اکسیژن مصرفي بیشینه) را بر
شاخصهای آپوپتوز میتوکندريايي در عضله اسکلتي موشهای
صحرايي مبتال به فشارخون باال مورد ارزيابي قرار داده بودند،
درحاليکه آزمودنيهای مطالعه حاضر ،موشهای صحرايي
جوان سالم بودند .درگذر از پروتکل و شدت تمرين ورزشي،
مکمیالن و همکاران عنوان داشتند که فشارخون باال عامل
مهمي در افزايش و تشديد آپوپتوز در سلولهای عضله اسکلتي
است ( .)13لذا ،احتمال تأثیر تمرين هوازی و استقامتي متوسط
بر شاخصهای آپوپتوزی مانند بیان ژن يا پروتئین  AIFو
کاسپاز 9-در شرايطي مانند فشارخون باال که سلولهای عضله
اسکلتي دچار آپوپتوز شديد باشند ،بیشتر است؛ همانند آنچه
در مطالعه مکمیالن و همکاران مشاهده شد ( .)13بااينحال،
اظهارنظر قطعي در مورد نحوه تأثیرپذيری شاخصهای مربوط
به آپوپتوز عضله قلبي از تمرينات ورزشي مختلف ،منوط به
انجام تحقیقات و مطالعات بیشتر در اين زمینه است.
در کل و بر اساس نتايج مطالعه حاضر ميتوان عنوان کرد
که تمرينات هوازی طوالنيمدت و با شدت باالی متوسط،
باوجود تأثیرات عملکردی مثبت همچون کاهش وزن بدن،
احتماالً ميتواند موجب کاهش وزن عضله اسکلتي و نسبت وزن
عضله اسکلتي به بدن و نهايتاً آتروفي عضله شود .همچنین ،اين
روند با افزايش بیان برخي ژنهای درگیر در مسیر
میتوکندريايي آپوپتوز مانند  AIFو کاسپاز 9-همراه است که
نهايتاً ميتواند باعث تشديد آپوپتوز عضله اسکلتي در موشهای
صحرايي جوان شود .بااينحال ،با توجه به محدوديتهای
پژوهش حاضر مانند عدم اندازهگیری تغییرات مورفولوژيکي،
ارزيابي بیان ساير پروتئینهای درگیر در مسیر میتوکندريايي
آپوپتوز ،بررسي بیان پروتئینهای درگیر در مسیر خارجي
آپوپتوز و اندازهگیری محتوی پروتئینهای موردنظر توسط
روش وسترن بالت ،اظهارنظر قطعي درزمینهٔ آپوپتوز عضله
اسکلتي و تمرينات ورزشي مختلف ،منوط به انجام تحقیقات و
مطالعات بیشتر است.
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پیشآپوپتوزی مانند  AIFو سیتوکروم  cبه داخل سیتوزول
ميشود .بهمحض رهايش و ورود به سیتوزول AIF ،ميتواند
مستقیماً موجب قطعهقطعه شدن  DNAيا از طريق آبشار
کاسپازی شامل کاسپاز 9-و نهايتاً کاسپاز 3-شوند ( .)14البته
عوامل ديگری نیز در برخي مطالعات در رابطه با نفوذپذيری
غشای میتوکندری مورد بررسي قرار گرفتهاند ،بهطوریکه اشاره
شده است برخي از پروتئینهای اسکلت سلولي مانند کافیلین-
( 2يک پروتئین اسکلت سلولي متصل به آکتین) ،با آپوپتوز
ناشي از فشار اکسايشي ارتباط دارد .کافیلین 2-در سیتوزول
قرار دارد ،ولي بهمحض اکسايش ،به درون میتوکندری جابهجا و
احتماالً موجب تسهیل باز شدن  mtPTPميگردد (.)20
بااينحال ،اگرچه امکان بررسي تغییرات اين شاخص در مطالعه
حاضر وجود نداشت ،ولي شواهد حاکي است که سطوح اين
پروتئین با تمرين تغییر چنداني نميکند که نشانگر عدم
سازگاری آن با تمرين ورزشي است.
بااينحال ،برخالف نتايج مطالعه حاضر ،وينشتین و
همکاران اشاره داشتند که  10هفته تمرين روی چرخ گردان
موجب کاهش بیان پروتئین  AIFو نسبت  Bax/Bcl-2در
عضلهی نعلي موشهای صحرايي نر تمرين کرده در مقايسه با
موشهای صحرايي تمرين نکرده شد ( .)14همچنین مکمیالن
و همکاران گزارش کردند که شش هفته تمرين استقامتي
موجب کاهش بیان پروتئین  AIFو قطعهقطعه شدن  DNAدر
عضله نعلي موشهای صحرايي تمرين کرده شد ( .)13به نظر
ميرسد دلیل اصلي تناقض مطالعه حاضر با پژوهش وينشتین و
همکاران و برخي از مطالعات پیشین که اشاره به مهار يا کاهش
فرآيند آپوپتوز متعاقب تمرينات هوازی و استقامتي داشتند
( ،)7پروتکل تمريني مورد استفاده در مطالعه حاضر باشد؛ زيرا
اين احتمال وجود دارد که تمرينات هوازی شديدتر و
طوالنيمدت ،پیامرساني آپوپتوتیک عضله اسکلتي را افزايش
دهد بهطوریکه آزمودنيهای مطالعه وينشتین و همکاران روی
چرخ گردان و با شدت تمريني متوسط و ماليم تمرين کرده
بودند بهطوریکه اغلب تمرين آنها بیشتر شبیه تمرينات
ورزشي داوطلبانه و اختیاری محسوب ميشود؛ درحاليکه
آزمودنيهای پژوهش حاضر  12هفته تمرين هوازی روی
نوارگردان را با شدت نسبي  75-80درصد اکسیژن مصرفي
بیشینه (سرعت  33متر بر دقیقه در هفته آخر) اجرا کردند .لذا
به نظر ميرسد که تمرينات هوازی با شدتهای متوسط و پائین
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9-  و کاسپازAIF تمرین هوازی و بیان ژنهای
عضلهی نعلی

 ضمناً تمامي هزينههای پاياننامه بهصورت شخصي.ميگردد
.بوده و هیچ سازماني حمايت مالي نکرده است

تعارض منافع
.نويسندگان هیچگونه تعارض منافعي را اعالم نکردهاند

تشکر و قدردانی
مقاله حاضر مستخرج از پاياننامهی کارشناسي ارشد
فیزيولوژی ورزشي خانم ندا آبادی به شماره
 لذا از مساعدت و همکاری. است10221435941001
صمیمانه مسئولین دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز و تمام
 تقدير و تشکر،افرادی که موجب تسهیل اجرای پاياننامه شدند

[ DOR: 20.1001.1.22285105.2017.7.2.8.9 ]
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Abstract
Background & Objectives: Apoptosis in skeletal muscle plays an important role in disease-related
tissue dysfunction such as muscle atrophy. Current evidence suggests that exercise training may alter
apoptosis-related signaling and enzymes in skeletal muscle. Therefore, the purpose of this study was to
investigate the effect of three-month aerobic training on AIF and caspase-9 gene expression in male rat
soleus muscle.
Materials & Methods: This study was conducted as a two-group experimental design and sixteen 3month-old male rats were selected and randomly divided into two groups of aerobic training (n=8) and
control (n=8). Rats in trained group participated in the aerobic training program for three months (7580%VO2Max ). 48 hours after the last training session, the soleus muscle of rats were extracted and AIF
and caspase-9 mRNA were evaluated by Real Time-PCR. Independent-samples t-test was applied to
analyze the data (P<0.05).
Results: AIF gene expression of trained group was significantly higher than that of the control group
(137.60%, P=0.01). Furthermore, caspase-9 gene expression of trained group was significantly higher
than that of the control group (48.22%, P=0.01).
Conclusion: In general, it seems that a three-month aerobic training was effective in increasing soleus
muscle mitochondrial apoptotic protein. However, more research needs to be done to identify the effects
of exercise trainings on indices of apoptosis and skeletal muscle atrophy.
Keywords: Aerobic training, Soleus muscle, AIF gene, caspase-9 gene
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