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مقاله پژوهشي

تأثير هشت هفته تمرین تداومی هوازي و تناوبی شدید بر بيان ژنهاي  foxo1و  foxo3aبافت
قلب موشهاي صحرایی نر نژاد ویستار
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تاریخ دریافت ،1396/12/12 :تاریخ پذیرش1397/4/17 :

چکیده
مقدمه :هدف از تحقیق حاضر ،مقایسه دو نوع تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید بر میزان بیان ژنهای  foxO1و  foxO3aدر بافت قلب موشهای
صحرایی نر بود.
مواد و روشها 18 :سر موش صحرایی در شرایط استاندارد مورد مطالعه قرار گرفتند .پروتکل تمرین تداومی هوازی شامل پنج جلسه در هفته
باشدت 70درصد سرعت بیشینه و پروتکل تمرین تناوبی شدید شامل سه جلسه فعالیت با تکرار اینتروال با شدت باالبمدت دو دقیقه با شدت90درصد
سرعت بیشینه درهفته اول و دوم و سپس  110درصد سرعت بیشینه تا پایان دوره تمرین بود ،تکرار اینتروال با شدت پایین بمدت دو دقیقه با شدت 40
درصد سرعت بیشینه ازهفته اول تا پایان هفته سوم و  30درصد سرعت بیشینه از ابتدای هفته چهارم تا پایان دوره تمرین بود .در نهایت میزان بیان
ژنهای  foxO1و  foxO3aبهوسیله روش  Real time – PCRو با استفاده از فرمول ∆∆ ،2 -ctمورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج با استفاده از آزمون
كروسکال-والیس در سطح معنیداری آماری  P<0/05ارزیابی شد.
نتایج :یافتهها نشان میدهد كه تمرینی تداومی هوازی ،نسبتبه گروه كنترل ،باعث كاهش معنیداری در بیان ژنهای  foxO1و  foxO3aشد (هر دو
 (P=0/004تمرین تناوبی شدید باعث كاهش معنیدار در بیان ژن  foxO3aشد ( (P=0/004اما بر كاهش سطح بیان ژن  foxO1تأثیر معنیداری نداشت
( (P =0/055سطح بیان ژن ها در دو گروه تجربی تفاوت معنیداری داشت (هر دو.(P=0/002
نتیجهگیری :با توجه به نتایج ،دو پروتکل تمرینی تحقیق حاضر میتوانند باعث سازگاریهای مؤثر تمرینی شوند.
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فعاليت بدنی و بيان ژنهای  foxo1و foxo3a

صدف كارائی و همکاران

به فعالیت بدني ،ظرفیت شبکه مويرگي برای وقوع آنژيوژنز را باال مي
برند (foxO .(5ها در بيمهرگان تا پستانداران وجود دارند بدين ترتیب
که جانداران بيمهره از يک ژن  foxOو پستانداران از چهار ژن
foxOشامل)(AFx) oxO4 ،foxO3a(fk HRL1) ،foxO1(fxHR
و  foxO6برخوردارند که به ترتیب دارای  505 ،673 ،655و  492اسید
آمینه ميباشند .فعالیت رونويسي  foxOتوسط اصالحات و سپس
رونويسي پیچیده اما منظمي چون فسفريالسیون ،استیالسیون و يوبي
کوئي تیناسیون تنظیم ميشود ( 6و  .)7اين اصالحات ميتوانند
فعالکننده و يا بازدارنده باشند و از طريق آنها کنترل دقیق عوامل
 FoxOدر پاسخ به محرک بیروني با تغییرات در جايگاه سلولي انجام
ميپذيرد ( 8و .)9
اسلوپک و همکاران ( )2014اولین افرادی بودند که نقش فاکتورهای
رونويسي  foxOرا در آنژيوژنز عضله اسکلتي در پاسخ به تمرين
استقامتي مورد بررسي قرار دادند ( .)10بهتازگي  foxOبه عنوان
تنظیمکنندهی تعادل بین عوامل پیش آنژيوژنز و آنتي آنژيوژنیک در
پاسخ به فعالیت بدني شناخته شده است ( .)11هونگ و همکاران
( )2016با بررسي تأثیر تمرين شنا بر  SIRT1در عضله اسکلتي و
سطوح بیان  PGC-1در موشهايي با سنین مختلف ،دريافتند که
سطوح  foxO3aدر عضلهی دوقلوی موشهای  12ماهه و  18ماهه
تمرين کرده نسبت به موشهای هم سن خود در گروه کنترل (بدون
تمرين) بهطور چشمگیری افزايش داشت و اين در حالي است که
مقادير آن در عضله نعلي کاهش يافت ( .)12لي و همکاران ( )2015در
تحقیقي با بررسي تأثیر تمرين ورزشي مقاومتي برفعالیت AKT-
 eNOSو بیان  Ref-1توسط فعالیت  foxO1در آئورت موشهای
 F344به اين نتیجه رسیدند که فسفريالسیون  foxO1در گروه
تمرين کرده در مقايسه با گروه کنترل بهطور چشمگیری کاهش
مييابد ( .)13مارف و همکاران ( )2012پس از يک وهله فعالیت بدني
طوالني مدت تا رسیدن به درماندگي در بافت عضله قلب و اسکلتي
موشها ،کاهش رونويسي  foxO3aرا مشاهده کردند (.)14
از آنجايي که ارتباط بین عوامل آنژيوژنیک و آنژيواستاتیک در
سازگاری بهینه با فعالیت بدني از اهمیت زيادی برخوردار است از اين
رو دستیابي به شیوههای تمريني مناسب و شدتهای متفاوت ،در
سالهای اخیر مورد توجه محققان حوزه فیزيولوژی ورزشي قرار گرفته
است .همچنین بر اساس اطالعات ما ،اثرات سازگاری با تمرين ورزشي
بر عوامل  foxOدر بافت قلبي انجام نشده است .با توجه به مطالب
فوق ،تحقیق حاضر با هدف بررسي اثرات دو نوع روش تمريني تداومي
هوازی و تناوبي شديد ،روی بیان ژنهای  foxO1و  foxO3aو
مقايسه اثرات اين دو روش انجام شد.

مقدمه
سالیان مديدی است که درباره دالئل و روشهای پیشگیری از
بیماریهای قلبي مطالعات فراواني بهعمل ميآيد که به واسطه آنها
اطالعات جديدی بهدست آمده است .طي چند دهه اخیر تصور ميرفت
که چربي اشباع شده و کلسترول عوامل اصلي در ابتال به بیماری
شريان کرونری هستند .از اين رو به افراد توصیه ميشد که تا حد
امکان اين دو عامل را در رژيم غذايي خود محدود کنند .اما بر اساس
مطالعات جديد و با در نظر گرفتن ديگر شرايط سالمتي ،ايجاد
محدوديت شديد در دريافت اسیدهای چرب اشباع شده يا جايگزيني
آنها با اسیدهای چرب غیر اشباع چندگانه ،اقدام چندان مناسبي
محسوب نميشود .در روشهای پیشگیرانه از بیماریهای قلبي ،بسته
به ژنتیک افراد ،تغذيه از  50درصد اهمیت برخوردار است .در جهت
پیشگیری از اينگونه بیماریها فعالیت بدني نیز برای همگان مفید واقع
ميگردد (.)1
فعالیت بدني که در مقابل بیماریهای قلبي -عروقي راهحل کاربردی
مناسبي به شمار ميرود باعث کاهش عوامل خطرزای قلبي ،جلوگیری
از تخريب میوکارد و افزايش عملکرد قلب ميشود .سازگاری سلولي به
فعالیت بدني ميتواند به عوامل اندوژنز و اگزوژنز مربوط باشد)1 :
فعالیت بدني با ايجاد هايپرتروفي و تجديد کارديومیوسیتها منجر به
رشد قلبي ميشود و  )2همچنین باعث تکثیر ،تفکیک و جابهجايي
سلولهای اندوتلیال نابالغ به سلولهای اندوتلیال بالغ شده که در
نتیجه موجب احیاء اندوتلیال و آنژيوژنز (تشکیل عروق جديد) ميشود
(.)2
مکانیسمهای درگیر در تنظیم پروتئینهای آنژيواستاتیک در پاسخ به
تمرين ورزشي نیاز به بررسي بیشتری دارند .البته کامال واضح است که
حفظ تعادل میان عوامل آنژيواستاتیک در آغاز آنژيوژنز ناشي از فعالیت
بدني بسیار مهم ميباشد .قابلیت تأثیر پروتئینهای  foxOدر کنترل
رشد و توسعه سلولهای قلبي-عروقي ،آنژيوژنز و تکثیر سلولهای
عضالني صاف جهت حفظ عملکرد دستگاه قلبي-عروقي ضروری
است ( .)3در اين خانواده  foxO1و  foxO3aدر سلولهای اندوتلیال
فراوانتريناند ( .)4عوامل رونويسي  foxO1و  foxO3aحین تمرين
ورزشي بطور موقت تنظیم ميشوند که با تغییرات در بیان پروتئین
قشری آنژيواستاتیک ترومبوزپوندين ( (THBS1همسو ميباشند.
براساس شواهد ،حذف  foxO1/3a/4اندوتلیال ،افزايش در THBS1
 mRNAناشي از فعالیت بدني را از بین برده و موجب تسريع پاسخ
آنژيوژنیک به فعالیت ورزشي ميشوند .بر اين اساس ،پروتئینهای
 foxOتنظیمکنندگان فیزيولوژيکي  THBS1در عضله اسکلتي هستند
و از همه مهمتر تنظیم منفي پروتئینهای  foxOی اندوتلیال در پاسخ
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 50درصد سرعت بیشینه انجام دادند .موشهای صحرايي گروه کنترل
در هیچگونه برنامه فعالیت ورزشي شرکت نکردند ولي برای ايجاد
شرايط کامالً يکسان  5بار در هفته به مدت  10تا  15دقیقه در هر
جلسه برای سازگاری با محیط بر روی نوارگردان بي حرکت قرار داده
شدند و سپس در معرض صدای تردمیل قرار گرفتند.
از آنجا که تغییرات در میزان بیان هر دو ژن ،تحت تأثیر عوامل
باالدستي موجود در خون ،مانند  AKTقرار دارند ،لذا به منظور از بین
بردن اثرات حاد اين عوامل 48 ،ساعت بعد از آخرين جلسه تمريني،
نمونهگیری در هر دو گروه انجام شد .موشهای صحرايي با تزريق
درونصفاقي زايالزين و کتامین بيهوش و بافت قلب جدا و در سرم
فیزيولوژيک شستشو داده شد .سپس بطن چپ ،با توجه به تأثیر به
سزای آن در عاملیت برونده قلبي و فشار زيادی که هنگام انجام
فعالیتهای ورزشي ،به طور عمده بر آن وارد مي شود ،جدا و بالفاصله
در میکروتیوب قرار داده شده و با استفاده از ازت مايع منجمد و برای
سنجشهای بعدی به فريزر  -80انتقال داده شد.
بیان ژنهای  foxO1و  foxO3aبا روش Real-time PCR
) (Applied Biosystems, Sequence Detection Systemsمورد
بررسي قرار گرفت .استخراج  RNAبصورت  RNX-Pluseو بهمنظور
بررسي کیفیت و کمیت آن از روش اسپکتروفوتومتری و الکتروفورز بر
روی ژل آگارز استفاده شد .توالي mRNAی مربوطبه ژن  foxO1و
 foxO3aبا استفاده از سايت  NCBIاستخراج شد .پرايمرها توسط
نرمافزارکامپیوتری  Allel IDساخته شد و سپس هر پرايمر توسط
نرمافزار  BLASTجهت اطمینان از يکتا بودن محل جفت شدن
پرايمرها مورد ارزيابي قرار گرفت (شرکت سیناژن) .آزمايشات جهت
بررسي هر ژن ،دو بار انجام شد.
برای کمي سازی مقادير بیان ژن موردنظر از فرمول 2-∆∆ct
استفاده شد .اطالعات موردنیاز پس از جمعآوری ،از طريق نرمافزار
آماری  SPSSنسخه  20در سطح معنيداری  P<0/05پردازش و
تحلیل شدند و کلیه نتايج بهصورت میانگین±انحراف معیار بیان
گرديدند .ابتدا طبیعيبودن توزيع دادهها توسط آزمون شاپیرو ويلک
مورد بررسي قرار گرفت .با توجه به طبیعي نبودن توزيع دادهها از
آزمون ناپارامتريک کروسکال والیس و آزمون تعقیبي من ويتني استفاده
گرديد.

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع تجربي بود .با توجه به تحقیقات انجام شده بر
بیان ژنهای  foxO1و  18 ،)16 ،15 ،13 ،11 ،8( foxO3aسر موش
صحرايي نر نژاد ويستار  8هفتهای به عنوان نمونه تحقیق از مؤسسه
انستیتو رازی خريداری و به سه گروههای شش تايي تقسیم شدند.
موشهای صحرايي در محیطي با میانگین دمای  22±1/4درجهسانتي
گراد،رطوبت  55%±4و چرخه روشنايي-تاريکي  12:12ساعت در
قفسهای مخصوص از جنس پلي کربنات نگهداری شدند .تمامي
حیوانات به آب و غذای ويژه موش دسترسي آزاد داشتند .غذای
آزمودنيهای اين پژوهش ،تولید شرکت خوراک دام پارس بود .تمامي
مراحل نگهداری و کشتار موشهای صحرايي براساس کمیته اخالقي
حیوانات دانشگاه شهید بهشتي انجام شد.
آزمودنيها پس از سه روز آشنايي با محیط آزمايشگاه به صورت
تصادفي ساده به سه گروه  6تايي :تمرين تداومي هوازی )،(CET
تناوبي شديد ) ،(HIITکنترل ) (Cتقسیم شدند .اين روشهای تمريني
با توجه به اثرات مؤثری که بر بافت قلب دارند انتخاب شدند .جهت
تعیین سرعت بیشینه از آزمون فزاينده استاندارد بیدفورد و همکاران
( )1979استفاده شد که بهوسیله کارول گويز ريندلو و همکاران ()2007
جهت موشهای صحرايي نژاد ويستار استانداردسازی گرديده است
( .)17آزمون شامل  10مرحله سه يا چهار دقیقهای بود .سرعت در
مرحله اول  0/3کیلومتر بر ساعت بود که در مراحل بعدی حدود 0/3
کیلومتر بر ساعت به سرعت نوارگردان اضافه ميشد .پروتکل تمرين
تناوبي شديد بدين گونه بود که موشهای صحرايي ابتدا با شدت  40تا
 50درصد سرعت بیشینه به مدت  5دقیقه بر روی نوارگردان گرم
کردند و بالفاصله ،تکرار اينتروال باشدت باال را انجام دادند که شامل
دو دقیقه با شدت  90درصد سرعت بیشینه درهفته اول و دوم و110
درصد سرعت بیشینه تاپايان هفته هشتم بود ،تکرار اينتروال با شدت
پايین شامل دو دقیقه با شدت  40درصد سرعت بیشینه از هفته اول تا
پايان هفته سوم و  30درصد سرعت بیشینه ازابتدای هفته چهارم به بعد
بود .اينتروال با شدت باال در هفته اول ،دو مرتبه ،در هفته دوم ،چهار
مرتبه ،در هفته سوم ،شش مرتبه و در هفته چهارم به بعد هشت مرتبه
تکرار شد .از اين رو کل زمان تمرين در هفته اول  16دقیقه ،در هفته
دوم  24دقیقه ،هفته سوم  32و از ابتدای هفته چهارم به بعد  40دقیقه
بود .درگروه تمرين تداومي هوازی موشهای صحرايي ابتدا به مدت 5
دقیقه با شدت  40تا  50درصد سرعت بیشینه بر روی نوارگردان گرم
کرده سپس با شدت  70درصد سرعت بیشینه ،بدنه تمرين را انجام
دادند .مسافت دويدن موشهای صحرايي در گروه تمرين تداومي به
گونهای بود که با مسافت تمرين گروه تناوبي برابر باشد .درپايان هر دو
پروتکل ،موشهای صحرايي پنج دقیقه سرد کردن را با شدت  40تا

نتایج
توالي پرايمر ژنهای مربوطبه متغیرهای تحقیق ،منطبق با بانک ژن
ها در جدول  1ارائه شده است .تغییرات سطح بیان ژن  foxO1در
بافت بطن چپ قلب .يافتههای بهدست آمده از تجزيه و تحلیل آماری
نشان داد که بعد از دوره تمريني سطح بیان ژن  foxO1تنها در گروه
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تغییرات بیان اين دو ژن پس از گذشت هشت هفته انجام دو روش
تمريني مذکور در نمودارهای  1و  2ارايه شده است.
عالوه بر اين ،مقايسه دو گروه تمريني نشان داد که بین تأثیر هشت
هفته تمرين تداومي هوازی و تناوبي شديد بر بیان ژنهای  foxO1و
 foxO3aدر بافت بطن چپ قلب موشهای صحرايي تفاوت معنيدار
وجود دارد (هر دو  )P=0/002نتايج جدول  2و  3بیانگر آن است که
تمرين تداومي هوازی بر کاهش  foxO1و تمرين تناوبي شديد بر
کاهش  foxO3aمؤثرتر بوده است.

تمريني تداومي هوازی نسبتبه گروه کنترل کاهش معنيدار داشت
( )P=0/004و اين کاهش به حدی بود که بین دو گروه تجربي هم
تفاوت معنيداری مشاهده شد ( ،)P=0/002اگرچه کاهش اين ژن در
گروه تناوبي شديد هم قابل مالحظه بود (.)P=0/055
تغییرات سطح بیان ژن  foxO3aدر بافت بطن چپ قلب .بر اساس
يافتههای حاصل از تجزيه و تحلیل آماری ،سطح بیان ژن foxO3a
پس از هشت هفته انجام تمرينات تداومي هوازی و تناوبي شديد نسبت
به گروه کنترل دچار کاهش معنيداری شد (هر دو  )P=0/004میزان
جدول  -1پرايمرهای مورد استفاده در پژوهش
توالي پرايمر
AACTGAGGAGCAGTCCAAAGATG
CTACACGAGCACATAACCTGT
GCAACATGGGCTTGAGTGACTCC
TCCAACCCATCGGCATCCATGAG

نام ژن

میزبان

FoxO1 F
FoxO1 R
FoxO3a F
FoxO3aR

موشهای صحرايي نر نژاد ويستار
موشهای صحرايي نر نژاد ويستار

0.0002

0.00016
0.00014
0.00012
0.0001
0.00008
0.00006
0.00004
0.00002
0
تداومی هوازی

تناوبی شديد

کنترل

شکل  -1مقدار تغييرات ايجاد شده در تکثير ژن  foxO1در بافت بطن چپ قلب موشهای صحرايی در سه گروه.
* تفاوت معنيدار با گروه کنترل
• تفاوت معنيدار با گروه تناوبي شديد P<0/05
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0.009
0.008

0.006
0.005
0.004
0.003
0.002

ميزان بيان ژن  foxO3aنسبت به GAPDH

0.007

0.001
0
تداومی هوازی

تناوبی شديد

کنترل

شکل -2مقدار تغييرات ايجاد شده در تکثير ژن  foxO3aدر بافت بطن چپ قلب موشهای صحرايی در سه گروه.
* تفاوت معنيدار با گروه کنترل
• تفاوت معنيدار با گروه تداومي هوازی P<0/05

جدول  -2نتايج آزمون کروسکال واليس و آزمون تعقيبی من ويتنی در تغييرات بيان
گروه

میانگین  ±انحراف معیار

کنترل

0/00015279 ± 0/00008492

تمرين تناوبي شديد

0/00004284 ± 0/00002015

تمرين هوازی

0/00000197 ± 0/00000104

متغیر

بیان ژن

foxO1

ژن foxO1

معناداری

P =0/055

P=0/004

P=0/002

* تفاوت معنيدار با گروه کنترل
• تفاوت معنيدار با گروه تناوبي شديد

جدول  -3نتايج آزمون کروسکال واليس و آزمون تعقيبی من ويتنی در تغييرات بيان
متغیر
بیان ژن

foxO3a

میانگین  ±انحراف معیار

گروه
کنترل

0/00613477 ± 0/00473048

تمرين تناوبي شديد

0/00015447 ± 0/00007245

تمرين هوازی

0/00056407 ± 0/00026307

ژن foxO3a

معناداری

P=0/002

P=0/004

P=0/004

*تفاوت معنيدار با گروه کنترل
• تفاوت معنيدار با گروه تداومي هوازی

بررسي قرار ميدهد .نتايج نشان داد که هشت هفته اجرای هر دو
پروتکل تمريني باعث کاهش بیان ژنهای  foxO1و  foxO3aدر
بطن چپ موشهای صحرايي نر سالم شد که کاهش  foxO1بر اثر
تمرين تناوبي شديد از نظر آماری معنيدار نبود .مقادير  foxO3aدر
گروه تداومي هوازی نسبت به گروه کنترل تا  90درصد کاهش داشته
است که اين کاهش در گروه تمريني تناوبي شديد به بیش از 90

بحث
در پاسخ به فعالیت بدني ،تنظیم منفي پروتئینهای foxO1ی
اندوتلیال ،ظرفیت شبکه مويرگي برای وقوع آنژيوژنز را باال ميبرد (.)5
بر اساس اطالعات ما ،پژوهش حاضر اولین مطالعه ای است که نقش
دو نوع تمرين ورزشي تداومي هوازی و تناوبي شديد در تغییرات بیان
ژنهای  foxO1و  foxO3aدر بطن چپ قلب را مورد مقايسه و
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 ROSرا تجزيه ميکنند ( SIRT1 .)19آنزيمي است که  foxO3aرا
استیلزدا ميکند ( 20و  .)21استیلزدايي  foxO3aمنجر به ايجاد
اختالل در رونويسي و تنظیم پايین دست مرگ سلولي توسط
پروتئینهای التهابي ميشود ( .)22بنابراين فعالیت  SIRT1بقاء سلول
را ارتقاء ميبخشد ( .)23تمرين تناوبي شديد با فعالسازی  SIRT1و
کاهش  Rosميتواند از قلب محافظت کند ( )24همچنین بیانPGC-
1در عضله قلبي و اسکلتي ،بیوژنز میتوکندری در عضالت قلبي و
اسکلتي را تنظیم ميکند ( .)25-27تنظیم افزايشي آنزيمهای ذکر شده
بهعالوهی  PGC-1در عضله قلبي و اسکلتي بر اثر اين روش
تمريني ،مکانیسم احتمالي باال دستي است که ميتواند سرکوبي بیشتر
بیان ژن  foxO3aنسبت به  foxO1بر اثر تمرين تناوبي شديد را
توجیه کند .از طرف ديگر فعالیت بدني باعث افزايش تقاضای مواد
غذايي و اکسیژن در عضالت اسکلتي ميشود .قرار گرفتن مکرر در
معرض اين تنش ،سازگاریهايي را در عضله بهوجود ميآورد که شامل
گسترش شبکه مويرگي بهوسیله فرآيند آنژيوژنز است ،بدينترتیب
ناحیه سطحي در دسترس برای تبادل ،افزايش پیدا ميکند (.)28-30
فعالیت بدني بر عوامل مؤثر بر بیان ژن  VEGFAتأثیر گذاشته که
بهدنبال آن فرآيند آنژيوژنز تحريک ميشود .افزايش  VEGFAمنجر
به فسفوريالسیون  foxO1و  foxO3aبهوسیلهی فعالسازی AKT
ميشود که موجب تغییر جايگاه  foxOاز هسته به سیتوپالسم و در
نتیجه عدم فعالیت و کاهش foxOها ميگردد .اين تغییر در فعالیت
foxOها توسط افزايش بیان ، VEGFAبا روند کاهش بیان پروتئین
قشری آنژيواستاتیک  THBS-1بر اثر فعالیت بدني مشابه ميباشد (.)5
نتايج حاصل از مطالعه حاضر ،اثرات احتمالي تمرينات ورزشي تداومي
هوازی و تناوبي شديد را بر سطوح برخي عوامل تأثیرگذار بر فرآيند
آنژيوژنز نشان ميدهند که اين دو نوع تمرين ،از طريق کاهش عوامل
رونويسي  foxO1و ،foxO3aباعث بهبود سازگاریهای تمريني مي
گردد .نتايج تحقیقات بیانگر آن است که کاهش اين عوامل به بهبود
فرآيند آنژيوژنز و عملکرد آنتياکسیدانها و در نتیجه کاهش ROS
منجر ميشود که به نوبه خود باعث حفاظت از قلب ميشود .اگرچه
تمرينات ورزشي باعث افزايش رگزايي در سلولهای اندوتلیال و بهبود
فعالیت آنتياکسیدانها ميشود اما جهت روشنتر شدن موضوع ،الزم
است مطالعات وسیعتری در سطح مولکولي انجام شود .به منظور
روشنتر شدن اثر کاهش  foxO1و  foxO3aبه دنبال انجام طوالني
مدت تمرينات تداومي هوازی و تناوبي شديد بر بهبود فرآيند آنژيوژنز و
عملکرد آنتياکسیدانها بهتر است در راستای بررسي اين تغییرات،
عوامل آنژيوژنیک و آنژيواستاتیک قوی مثل  VEGFAو  THBS1و
همچنین فعالیت برخي آنزيمهای آنتي اکسیداني مثل  PGC-1نیز
اندازه گیری شود .از طرف ديگر به دلیل اينکه اين پژوهش بهمنظور

درصد رسید .مقادير  foxO1در گروه تناوبي شديد نسبتبه گروه کنترل
بیش از  60درصد کاهش داشته است که اين کاهش از نظر آماری
معنيدار نمي باشد و در گروه تمريني تداومي هوازی نسبتبه گروه
کنترل بیش از  90درصد کاهش داشت .اين تغییرات در دو گروه
تمريني تداومي هوازی و تناوبي شديد نسبتبه يکديگر معنيدار بود .در
زمینه تأثیر تمرين تناوبي شديد بر بیان ژنهای  foxO1و foxO3a
مطالعات مشابهي که بتوان نتايج آن را با يافتههای اين پژوهش مورد
مقايسه قرار داد ،موجود نميباشد .در زمینه تأثیر تمرين تداومي هوازی
بر بیان اين دو ژن ميتوان گفت که نتايج پژوهش حاضر با مطالعهی
کاوازيس و همکاران ( )2014همسو ميباشد که نشان دادند تمرين
ورزشي کوتاه مدت ،در اثر وجود دوکسوروبیسین ) ،(Doxمنجر به
کاهش حاد رونويسي  foxO1 mRNAدر عضله قلب و foxO3a
 mRNAدر عضله نعلي ميشود .هر چند که در حیوانات
تمرينکردهای که در حال  Doxدرماني هستندfoxO3a mRNA ،
قلب و  foxO1 mRNAعضله نعلي باال باقي ميماند ( .)15اما از
آنجايي که مطالعهی حاضر تأثیر طوالنيمدت اجرای تمرين تداومي
هوازی بر بیان ژنهای  foxO1و  foxO3aدر بافت قلب را مورد
بررسي قرار داده است ،نميتوان پژوهش کاوازيس و همکاران را
بعنوان يک مطالعه مشابه با مطالعه حاضر به منظور مقايسهی نتايج در
نظر گرفت .از اين رو نتايج اين پژوهش با يافتههای مطالعاتي که
میزان بیان ژنهای مذکور و يا محتوای پروتئیني آنها را در عضله
اسکلتي مورد بررسي قرار دادهاند نیز مقايسه ميشوند .کیتلو و
همکاران ( ،)2014اسلوپک و همکاران ( )2014و سانچز و همکاران
( )2015هر سه در مطالعات همسويي دريافتند که  foxO3a mRNAو
 foxO1پس از يک وهله فعالیت بدني بهطور چشمگیری باال ميروند
که اين افزايش پس از تمرين مکرر تضعیف ميگردد .آنها به اين نتیجه
رسیدند که کاهش  foxOبرای آنژيوژنز ناشي از تمرين ،حیاتي است
( .)11 ،10 ،5نتايج حاصل از پژوهش حاضر با نتايج بهدست آمده از
مطالعه لي و همکاران ( ،)2015ثاريگتون و همکاران ( )2010و
ويلیامسون و همکاران ( )2010مغاير است ( .)18 ،16 ،13احتماال
ناهمسو بودن نتايج حاصل از پژوهش اين سه محقق با پژوهش حاضر
بدلیل سنجش ژنهای  foxO1و  foxO3aپس از انجام يک دوره
تمرين مقاومتي يا سنجش اين عوامل رونويسي در نمونههای سالمندی
است که بهدلیل آتروفي عضالني ،ژنهای مربوطبه شدت توسط
 foxO1و  foxO3aدر حال رونويسي ميباشند.
کاهش عوامل رونويسي  foxO1و  foxO3aرا ميتوان از دو منظر
مورد بررسي قرار داد .از طرفي دادهها نشان ميدهند که تمرين تناوبي
شديد بهعنوان يک روش تمريني مناسب ،منجر به بیان بیشتر
آنزيمهايي مثل سوپراکسید دسموتاز و کاتاالز ميشود که اين آنزيمها
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14. Marfe G, Manzi V, Tafani M, Pucci B, Gambacurta A, Russo MA,
et al. The modulation of sirtuins and apoptotic proteins in rats after
exhaustive exercise. Journal of Molecular and Integrative Physiology
2012;2:65-74. doi:10.4236/ojmip. 2012. 23010

يافتن روشي جهت پیشگیری از بروز بیماری قلبي بر موشهای
 پیشنهاد ميشود تغییرات اين،صحرايي سالم انجام شده است
فاکتورهای رونويسي بر اثر فعالیتهای بدني مناسب و تحت شرايط
عروقي و ديابتي نیز مورد مطالعه-پاتولوژيکي مانند بیماریهای قلبي
.قرار گیرد

15. Kavazis AN, Smuder AJ, Powers SK. Effects of short_term
endurance exercise training on acute doxorubicin_induced foxO
transcription in cardiac and skeletal muscle. J Appl Physiol
2014;117:223-30. doi:10.1152/japplphysiol.00210.2014
16. Williamson DL, Raue U, Slivka DR, Trappe S. Resistance exercise,
skeletal muscle foxO3a, and 85 year_old women. J Gerontol A Biol
Sci Med Sci 2010;65(4):335-43. doi:10.1093/gerona/glq005

تشکر و قدرداني
 مسئولین،بدينوسیله از زحمات خانم دکتر مظاهری و آقای اکرامي
 جهت اعمال دقت،مرکز تحقیقات علوم پايه پژشکي بافتشناسي و ژن
و صرف وقت بسیار در انجام آزمايشات مربوطبه ژنها تشکر و قدرداني
.ميشود

17. Bedford TG, Tipton CM, Wilson NC, Oppliger RA, Gisolfi CV.
Maximum oxygen consumption of rats and its changes with various
experimental procedures. J Appl Physiol Respir Environ Exerc
Physiol 1979;47:1278-83. doi:10.1152/jappl.1979.47.6.1278
18. Tharrington IH. skeletal muscle forkhead Box3A (foxO3a)
response to acute resistance exercise in young and old men and
women: relationship to muscle glycogen content and 5_AMP
activated protein kinase(AMPK) activity. Unpublished thesis. East
Carolina Univ.2010.
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Abstract:
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Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of continuous endurance training (CET) and high
intensity interval training (HIIT) on the gene expression of foxO1 and foxO3 a in male rats’cardiac tissue.
Methods: 18 rats were studied under standard condition. CET protocol was performed 5 sessions per week at 70% VO2
max and HIIT protocolwas performed 3 sessionsper week at 90% VO2 max for two minutes in the first and second weeks
and then 110% VO2 max for the rest of the training period. Low intensity intervals were performed at 40% VO2 max for
two minutes since the first week to the end of the third week and 30% VO2 max for the rest of the training period. Finally,
foxO1 and foxO3a gene expression level were assessed by Real time - PCR and using the formula 2-ΔΔct. The results were
evaluated using Kruskal-Wallis test with a significance level of P<0.05.
Results: The results show that compared to control group, CET caused a significant reduction in foxO1 and foxO3a gene
expression (both P=0.004). HIIT caused a significant reduction in foxO3a gene expression (P=0.004) but had no
significant effect on reduction of foxO1 gene expression level(P=0.055). The levels of genes expression were significantly
differed in the two experimental groups (P=0.002).
Conclusion: According to the results, both training protocols of the presentstudy may lead to effective training
adaptations.
Keywords: Continuous endurance training, High intensity interval training, Gene expression,
FoxO1, FoxO3a.
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