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مقدمه :پیری فرایندی است که باعث تغییرات ساختاری و عملکردی در قلب میشود .هدف از انجام پژوهش حاضر اثر هشت هفته تمرین هوازی بر مسیر
پیامرسانی  ،TGF-β/smadsایجادکننده فیبروز قلبی رتهای سالمند بود.
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شیب ثابت صفر درجه با سرعت ثابت  12متر بر دقیقه به مدت هشت هفته و  5روز در هفته انجام دادند .مدت تمرین از  10دقیقه در هفته اول به 52
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فاطمه گودرزی و همکاران

اثر ورزش بر فیبروز قلبی رتهای سالمند

فوايد آن را گزارش نمودهاند ( 9و  .)10ما و همکاران ( )2018به تأثير
تمرين هوازی بر فيبروز ميوکارد موشهای جوان و مسن پرداختند نتايج
تحقيق آنان نشان داد بافت فيبروز و رسوب کالژن در قلب موشهای
مسن گروه کنترل نسبت به موشهای جوان گروه کنترل ،در اثر افزايش
سن افزايش يافته بود اما در گروه تمرين در مقايسه با گروه کنترل مسن
در اثر انجام تمرينات کاهش فيبروز ميوکارد و بيان ژن کالژن نوع 1
اتفاق افتاده بود .همچنين شاخص استرس اکسايشي در قلب موشهای
پير در مقايسه با موشهای جوان در گروه کنترل با افزايش سن
افزايشيافته بود اما در گروه تمرين در مقايسه با کنترل مسن کاهش
مشاهده گرديد بنابراين نتيجه گرفتند سن باعث افزايش التهاب و رسوب
کالژن در قلب ميشود که تمرينات ورزشي هوازی اين شراين را بهبود
ميبخشند و نقش حفاظتي برای قلب سالمندان ايفا ميکند (.)11
مارگارت ليز و همکاران ( )2017با تحقيق بر روی سه شدت پايين،
متوسن و شديد تمرين هوازی بيان داشتند فعاليت هوازی با شدت پايين
نتايج بهتری را از دو شدت ديگر بر فشار اکسايشي و سيستم دفاع
آنتياکسيداني داشته است ( .)12عزيز بيگي و همکاران ( )2014با بررسي
سه شيوه تمرين مقاومتي ،ترکيبي و استقامتي بر روی آنزيمهای
آنتياکسيداني گزارش کردند آنزيم  GPX،SODدر اثر تمرين افزايش
معنيداری را نشان دادند که اين افزايش در گروه استقامتي بيشتر بود
( .)13نتايج تحقيقات حکايت از اثرات سودمند فعاليت ورزشي بر التهاب
و فيبروز بافت قلب دارند که ميتواند بهعنوان چشمانداز درماني و بيخطر
برای ترميم و بازسازی قلبي در افراد سالمند در نظر گرفته شود .اما
بهدليل اندک بودن مناب تحقيقاتي در زمينه اثرات فعاليت ورزشي بر
روی مسير پيامرسان فيبروز قلبي و عوامل باالدستي آن در سالمندان
الزم مينمايد پژوهشهای بيشتری صورت گيرد تا نتايج قابل استناد
باشند .لذا در اين پژوهش اثر فعاليت بدني را در سطح سلولي -مولکولي
بافت قلب بر عامل اصلي پيامرسان فيبروز قلبي ناشي از سالمندی و
عامل باالدستي فعالکننده اين مسير بررسي خواهيم نمود .از اين رو
هدف پژوهش حاضر پاسخ به اين سؤال اساسي است که آيا تمرين
هوازی زير بيشينه در سالمندان ميتواند با کاهش  ROSمتعاقب افزيش
آنزيمهای آنتياکسيداني در بافت قلب اثر مهاری بر فعاليت TGF-βو
مسير پيامرساني آن گذاشت و موجب کاهش مقدار بيان کالژن بافتي
شود؟

مقدمه
سالمندی شيوع بيماریها را افزايش ميدهد که پيامدهای اقتصادی و
هزينههای بهداشتي زيادی را به دنبال دارد .از ميان بيماریهای مرتبن
با سالمندی گزارشات بيان ميکنند که ،افزايش سن يک عامل خطر
عمده برای امراض و مرگ و مير قلبي است و شيوع بيماریهای قلبي
عروقي را افزايش ميدهد ( .)1پيری باعث ايجاد تغييرات ساختاری و
عملکردی در قلب ميشود که با افزايش خطر ابتال به بيماریهای قلبي-
عروقي در افراد مسن همراه است .يکي از عوامل زمينهساز ايجادکننده
بيماریهای قلبي -عروقي مرتبن با سالمندی بدون وجود بيماری
زمينهای فيبروزه شدن بافت قلب است ،که در اثر رسوب کالژن در
ماتريکس خارج سلولي ( )ECMشکل ميگيرد .اين رسوب بيش از
اندازهی کالژن در  ECMقلب باعث اختالل در عملکرد قلبي شده که
در نهايت منجر به هايپرتروفي پاتولوژيک و نارسايي قلبي ميگردد ( 2و
 .)3تا به امروزه چندين مسير پيامرساني با نقش محوری فاکتور رشد
تغييردهنده بتا ( )Transforming growth factor beta:TGF-βدر
فرايند پاتولوژيک فيبروز شناسايي شده است که سيگنالينگ TGF-β
 /smadنقش کليدی را ايجاد فيبروز قلبي ناشي از سالمندی بدون
بيماری زمينهای ايفا ميکند ( 4و  .)5مطالعات نقش مثبت سايتوکاين
فاکتور رشدی تغيير شکلدهنده بتا ( )TGF-βرا در القاء فيبروز گزارش
و بيان کردند  TGF-βمحرک قوی برای سنتز کالژن در ماتريکس
خارج سلولي قلب ميباشد و باعث تنظيم مثبت بيان کالژن در ECM
قلب ميگردد .از طرفي عنوان شده که بيان  TGF-βبا افزايش سن
افزايش مييابد ( 3و  .)6به تازگي مشخص گرديده است راديکالهای
آزاد اکسيژن ( )ROSبهعنوان يک عامل تنظيمي باالدستي نقش کليدی
در فعالسازی  TGF- βو راهاندازی آبشار پيامرساني آن دارد (.)7
مکانيسم دفاعي بدن برای مقابله با راديکالهای آزاد ،آنزيم های آنتي
اکسيداني ميباشند که در حفظ وضعيت ردوکس و برقراری تعادل بين
واکنش های اکسايش -احيا در بدن نقش مهمي را ايفا ميکنند.
آنزيمهای آنتي اکسيداني بهعنوان اولين خن دفاعي بدن در مقابله با
 ROSشامل :سوپراکسيد ديسموتاز ( ،)SODگلوتاتيون پراکسيداز
( )GPXو کاتاالز ( )CATاست .اين آنزيمهای آنتياکسيداني از مهم
ترين عوامل آنتياکسيداني بدن جهت سميتزدايي راديکالهای آزاد
ميباشند ،اما پيری ممکن است کارايي و ميزان فعاليت اين آنزيمها را
کاهش دهد بهطوری که اين سيستم قادر به جبران برداشت راديکالهای
آزاد توليد شده بهطور مداوم نباشد ( .)8امروزه ورزش بهعنوان يک
استراتژی اصلي غير دارويي بهعنوان درمان کمکي يا پيشگيریکننده از
بيماریهای قلبي -عروقي در نظر گرفته ميشود .مطالعات بسياری اثرات
سودمند تمرينات ورزشي را بر عوامل اوليه و ثانويه ايجادکننده
بيماریهای قلبي و تغييرات سلولي -مولکولي بافت قلب نشان داده و

مواد و روشها
پژوهش حاضر که با کد اخالق به شناسه
) )IR.SSRC.REC.1398.113در پژوهشگاه تربيت بدني به ثبت
رسيده از نوع تجربي و بنيادی با طرح پس آزمون با گروه کنترل ميباشد.
جامعه آماری موشهای صحرايي آزمايشگاهي با جنسيت نر نژاد ويستار
بودند که از ميان آنها نمونه آماری شامل  18سر موش صحرايي
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آخرين جلسه تمرين در ساعت  8صبح هر دو گروه پس از القای بيهوشي
کامل (با تزريق درون صفاقي ترکيبي از داروی زيالزين و کتامين) قرباني
شدند .پس از اطمينان از بيهوشي کامل قفسه سينه باز و قلب برداشته و
در سرم فيزيولوژيک شستشو داده شد سپس با ترازوی ديجيتال با دقت
 0/0001گرم وزنکشي انجام ،و بطن چپ جدا شده بهوسيله برش
عرضي دو نيمه شد که نيمي از آن به ميکروتيوپ منتقل گرديد و
بالفاصله در ازت ماي منجمد و برای سنجشهای بعدی به فريزر -80
منتقل شدند و نيم ديگر بهمنظور مطالعات بافتشناسي در فرمالين
فيکس گرديد .سنجش ميزان فعاليت آنزيمهای آنتياکسيدان، (SOD
CATو ) GPXو اندازهگيری مقدار  TGF-βدر بافت قلب با استفاده از
کيتهای تهيه شده از شرکت  Zellbioآلمان به روش االيزا مطابق با
دستورالعمل مندرج در گايدالين کيتها انجام شد .برای مشاهده تغييرات
بافتي مقدار کالژن ماتريکس خارج سلولي بافت قلب از روش رنگآميری
تخصصي تری کروم ماسون استفاده شد در اين روش رنگآميزی :هسته
بنفش ،سيتوپالسم عضله و اريتروسيت قرمز ،رشتههای کالژن آبي رنگ
مشاهده ميشوند (.)16
جهت استخراج نتايج از نرمافزار تحليل آماری  SPSSنسخه 21
استفاده شد .جهت تعيين طبيعي بودن توزي دادهها از آزمون شاپيرو-
ويلک استفاده شد .از آزمونهای توصيفي برای تعيين ميانگين و انحراف
استانداد و جهت بررسي فرضيههای پژوهش از آزمون  tاستفاده شد.
سطح معنيداری در کليه آزمونها  α≥0/05در نظر گرفته شد.

آزمايشگاهي نژاد ويستار با ميانگين سن  24ماه از پژوهشگاه رويان
تهران تهيه شده و به حيوانخانه آزمايشگاه جانوری مجتم آزمايشگاهي
دانشگاه علوم و تحقيقات تهران منتقل شدند .بهصورت تصادفي در دو
گروه کنترل و تمرين استقامتي به تعداد برابر ( 9سر در هر گروه) تقسيم
شده ( )14و هر سه موش صحرايي در قفسهايي از جنس پلي اتيلن
شفاف که کدگذاری شده بودند قرار گرفتند .همه گروهها از يک نوع
غذای مخصوص جوندگان (پلت استاندارد) تغذيه شده بهطوری که
دسترسي آزادانه به آب و غذا داشتند .همه گروهها در يک مکان با شراين
ميانگين دمايي  ،23±3ميانگين رطوبت  50±10و چزخه روشنايي-
تاريکي  12-12نگهداری شده .حيوانات پس از انتقال به آزمايشگاه به
مدت يک هفته برای سازگاری با محين نگهداری شده .پس از آشناسازی
گروه تمرين با راه رفتن روی تردميل مخصوص جوندگان پروتکل تمرين
آغاز شد.
برنامه تمرين روی نوارگردان با شيب ثابت صفر درجه به مدت هشت
هفته و  5روز در هفته در ساعات  9-11انجام شد .يک هفته پيش از
اجرای پروتکل اصلي بهمنظور آشنايي با تمرين رتها يک هفته را با
شدت  5-8متر بر دقيقه و به مدت  10دقيقه تمرين کردند .پس از آشنا
شدن حيوانات با حرکت روی نوارگردان پروتکل اصلي آغاز شد .مدت
تمرين بهصورت تدريجي افزوده شد به اين صورت که مدت بدنه اصلي
تمرين از  10دقيقه در هفته اول به  52دقيقه در هفته هشتم رسيد .شدت
تمرين بر اساس سرعت نوارگردان  12متر بر دقيقه از هفته اول تا هفته
هشتم ثابت ماند .در ابتدای هر جلسه تمرين بهعنوان گرم کردن ،رتها
 3دقيقه را با سرعت  8متر بر دقيقه و سپس  2دقيقه با سرعت  10متر
بر دقيقه حرکت کردند و در انتهای هر جلسه نيز بهمنظور سرد کردن 5
دقيقه با سرعت  8متر بر دقيقه روی تردميل حرکت کردند ( .)15در طول
دوره پژوهش گروه کنترل هيچ تمريني انجام ندادند 48 .ساعت پس از

نتایج
نتايج آزمون  tمستقل نشان داد هشت هفته تمرين هوازی باعث
افزايش مقدار بافتي  TGF-β ،GPX ،CAT ،SODدر بافت قلب موش
های صحرايي سالمند گروه تمرين در مقايسه با گروه کنترل شد که اين
افزايش ازنظر آماری معنيدار بود (جدول .)1

جدول  -1نتايج آزمون  tمستقل برای تغييرات متغيرهای تحقيق در دو گروه کنترل و تجربی
گروه

ميانگين

انحراف معيار

درجه آزادی

 tارزش

 Pارزش

(SOD )U/ml

کنترل
تجربي

60/92
88/07

9/16
6/88

16

6/68
17/71

4/99
9/15

16

787/20
1129/15

151/02
331/36

16

44/08
61/25

7/78
10/68

16

-7/101

0/001

*

(CAT )U/ml

کنترل
تجربي

-3/169

0/006

*

(GPX )U/ml

کنترل
تجربي

-2/817

0/012

*

(TGF-β )pg/ml

کنترل
تجربي

-3/896

0/001

*

* نشاندهنده معنيداری در سطح ( )P≥0/05است .سوپراکسيد ديسموتاز ( ،)SODکاتاالز ( ،)CATگلوتاتيون پراکسيداز ( )GPXو فاکتور رشدی
تغيير شکلدهنده بتا ()TGF-β

50

فاطمه گودرزی و همکاران

اثر ورزش بر فیبروز قلبی رتهای سالمند

همکاران و ليائو و همکاران عليرغم تفاوت در نوع و شدت تمرين و
نمونه آماری همسو است ( 17 ،11و  .)18نتايج رنگآميزی تریکروم
ماسون نشان داد درصد کالژن بافتي که بهوسيله نرمافزار ImageJ
برآورد شده بود در گروه تمرين نسبت به کنترل کاهش يافته که ،اين
امر احتماالً در اثر کاهش بيان ژن کالژن صورت گرفته است .همانطور
که بيان گرديد TGF-β ،محرک قوی برای سنتز کالژن در ماتريکس
خارج سلولي قلب ميباشد که باعث تنظيم مثبت بيان کالژن در ECM
قلب ميگردد ( 6و  .)19بنابراين کاهش بيان  TGF-βو مهار مسير
پيامرساني آن ميتواند باعث کاهش بيان ژنهای دخيل در توليد کالژن
ماتريکس برون سلولي شود .مطالعات پيشين نيز مويد اين مطلب بودند
و بيان داشتند ورزش هوازی باعث کاهش مقدار  TGF-βو متعاقب آن
کاهش مقدار کالژن بافتي در ماتريکس برون سلولي قلب ميشود که،
ميتواند يک مکانيسم محافظتي در برابر فيبروزه شدن قلب در اثر
افزايش سن باشد ( 18و  ،)20اما نتايج پژوهش ما نشان داد هشت هفته
تمرين هوازی در گروه تمرين نسبت به گروه کنترل باعث افزايش در
سطح معنيداری  TGF-βميشود که برخالف نتايج ساير پژوهشها
بود .اما عليرغم اين افزايش ما شاهد کاهش درصد کالژن بافتي بوديم
که همسو با نتايج ساير پژوهشها است .احتماالً ميتواند علت آن
قرارگيری  TGF-βبهصورت فرم غيرفعال در سلول باشد .از آنجايي که
تمايل  TGF-βبه گيرندهاش باال است ،بنابراين نياز به قرارگيری در
فرم غيرفعال دارد  TGF-βبهصورت کمپلکس متصل به دو پلي پپتيد
LAPو  LTBPبهصورت غيرفعال در ماتريکس خارج سلولي نگهداری
ميشود تا نتواند با گيرندههای سطح سلولها ارتباط برقرار کرده و
عملکرد خود را به راحتي اعمال کند .چرا که فعالسازی بخش کوچکي
از آن ،منجر به تغييرات وسيعي در سلولها ميشود .برای راهاندازی
مکانيسم پيامرساني  TGF-βدر مرحله اول بايد فرم بالغ آن ايجاد گردد
( 21و  .)22اخيراً مشخص شده راديکالهای آزاد اکسيژن نقش اصلي
و باالدستي را در فعالسازی  TGF-βغيرفعال ،به فرم فعال دارد .به
دنبال فعالسازی TGF-β ،به گيرندههای خود در سطح سلولها متصل
ميشود و پيام خود را به داخل سلول فرستاده و باعث افزايش بيان ژن
کالژن ميگردد ( 5و  .)7در پژوهش حاضر نشان داده شد که TGF-β
به دنبال فعاليت ورزشي افزايش پيداکرده اما ،اين افزايش باعث افزايش
بيان کالژن نشده است که شايد علت آن را بتوان بهدليل غيرفعال
ماندن آن عنوان نمود .زيرا بر اساس نتايج حاصل از پژوهش و بررسي
ميزان آنزيمهای آنتياکسيداني بافت قلب نشان داده شد ،که تمرين
هوازی سبب افزايش فعاليت آنزيمهای آنتياکسيدان  CAT ،SODو
 GPXدر بافت قلب ميگردد .حذف و برداشت راديکالهای آزاد
اکسيژن در بافت قلب به دنبال افزايش فعاليت آنزيمهای آنتياکسيداني
ميتواند ،از فعالسازی  TGF-βجلوگيری و مسير پيامرساني آن را،

در رابطه با تغييرات کالژن همانطور که در رنگآميزی تری کروم
ماسون (شکل  )1مشاهده گرديد ،حاکي از کاهش درصدکالژن بافتي در
اثر تمرين در گروه هوازی در مقايسه با گروه کنترل ميباشد.

شکل  -1رنگآميزی تریکروم ماسون

رشتههای کالژن در بافت به رنگ آبي قابل مشاهده است که با فلش
در شکل مشخص گرديده .بافت قلب در گروه تمرين هوازی آرايش
بافتي منسجمتر با رشتههای کمتر و نازکتر تارهای کالژن در مقايسه
با گروه کنترل .تصاوير با بزرگنمايي  X100و  X400تهيه شده است.
نتايج آزمون  tمستقل دادههای حاصل از پايش تصاوير در نرمافزار
 ImageJنشان داد پس از هشت هفته تمرين هوازی از نوع استقامتي
ميانگين درصد کالژن بافت قلب در گروه تمرين ( )40/18 ±4/52در
مقايسه با گروه کنترل ( )26/09±3/50کاهش معنيدار سطح
( )P≥0/05پيدا کرد (نمودار .)1

نمودار  -1مقايسه درصد کالژن بافتی بين دو گروه کنترل و تمرين هوازی

بحث
در پژوهش حاضر تأثير فعاليت بدني بر مسير پيامرساني ايجادکننده
فيبروز قلبي در سالمندان بدون بيماری زمينهای مورد بررسي قرار گرفت
و نتايج ،سودمندی انجام هشت هفته تمرين هوازی از نوع استقامتي
زير بيشينه بر کاهش کالژن و محافظت از ماتريکس برون سلولي قلب
در برابر فيبروزه شدن آن را نشان داد .که با نتايج لي و همکاران ،ما و
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Abstract:
Introduction: Aging is a process that causes structural and functional changes in the heart. The purpose of the present study
was to investigate the effect of eight weeks of aerobic training on the TGF-β / smads signaling pathway, which induces
cardiac fibrosis in elderly rats.
Methods: In this experimental study, 18 Wistar rats with age (24 months) and mean weight (511.15 g) were randomly divided
into control (n=9) and exercise (n=9) groups. After adjusting to the environment and familiarizing with the practice, the task
force performed their program on a treadmill with a steady zero degree slope at a constant speed of 12 m / min for eight
weeks and 2 days a week. The training period ranged from 5 minutes in the first week to 52 minutes in the eighth week. The
control group did not perform any exercise during this time. Research variables were measured by ELISA method using
German ZellBio kit. Inferential t-test was used to analyze the data.
Results: The results showed eight weeks of aerobic training on superoxide dismutase (P=0.001), catalase (P=0.006),
glutathione peroxidase (P=0.012), transforming growth factor beta (P=0.001) and tissue collagen percentage had a
significant effect on the heart tissue of elderly rats.
Conclusion: The results showed that aerobic exercise was effective in improving cardiac oxidative stress indices by
increasing the activity of antioxidant enzymes in cardiac tissue because, despite increasing TGF-β levels, it prevented the
initiation of cardiac fibrosis signaling pathway, which Decreased collagen expression in the heart of aged rats.
Keywords: Aerobic exercise, Cardiac fibrosis, Aging, Oxidative stress.
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