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Abstract
Backgrond:Obesity is associated with increased risk of many diseases. Methylation is an important factor in
obesity, indicating epigenetic changes. However, there is lack of data about PGC-1α methylation and regular
exercise. The purpose of the present study was to determine effects of a six-week high-intensity interval training
(HIIT) program on PGC-1α methylation in gastrocnemius muscle of obese male rats.
Methods: In an experimental study, 24 male Wistar rats were randomly divided into four groups (six rats
each): control healthy, trained healthy, control obese, and trained obese. Healthy group consumed normal
diet and obese group consumed high-fat diet for six weeks. The trained healthy and trained obese performed
swimming HIIT for six weeks. Then, 24 hours after the last session of training, gastrocnemius muscles of
control and trained rats were extracted and then afterwards PGC-1α methylation was assayed. To analyze the
data, paired sample t-test and one-way analysis of variance were used.
Results: After six weeks, body weight of trained obese group, compared with control obese, decreased
significantly (P=0.021). In addition, after six-week HIIT, PGC-1α methylation of healthy (P=0.010) and obese
group (P=0.037), compared with their control group, decreased significantly.
Conclusion: It appears that six weeks of swimming HIIT can be effective on obesity state and significantly
reduce PGC-1α methylation in gastrocnemius muscle of obese male rats.
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چكيده:
سابقه و هدف :چاقی با افزایش خطر بسیاری از بیماریها همراه است .متیالسیون عاملی مهم در چاقی است که بیانگر تغییرات اپیژنتیک است .با این حال،
اطالعاتی در زمینه متیالسیون  PGC-1و فعالیت ورزشی منظم وجود ندارد .بنابراین ،هدف از تحقیق حاضر ،تعیین اثر شش هفته تمرین تناوبی شدید ) (HIITبر
متیالسیون  PGC-1در عضله دوقلوی موشهای صحرایی نر چاق بود.
روش بررسی :در یک مطالعه تجربی 24 ،موش صحرایی نر از نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه شش تایی سالم کنترل ،سالم تمرین ،چاق کنترل و چاق
تمرین تقسیم شدند .گروه سالم از رژیم غذایی نرمال و گروه چاق از رژیم غذایی پرچرب (به مدت شش هفته) استفاده کردند .گروه سالم تمرین و چاق تمرین،
به مدت شش هفته  HIITشنا را انجام دادند 24 .ساعت پس از آخرین جلسه تمرین ،عضله دوقلوی موشهای گروه کنترل و تمرین جدا شد و پس از آن ،سنجش
متیالسیون  PGC-1انجام شد .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری تی همبسته و آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :پس از شش هفته وزن بدن گروه چاق تمرین نسبت به گروه چاق کنترل کاهش معناداری یافت ( .)P=0/021عالوه بر این ،پس از شش هفته  ،HIITمیزان
متیالسیون PGC-1گروه سالم ( )P=0/010و گروه چاق ( )P=0/037نسبت به گروه کنترلشان کاهش معناداری یافت.
نتیجهگیری :به نظر میرسد که شش هفته  HIITشنا میتواند بر وضعیت چاقی مؤثر باشد و به طور قابل توجهی متیالسیون  PGC-1αرا در عضله دوقلوی موشهای
صحرایی نر چاق کاهش دهد.
واژگایکلیدی:چاقی ،رژیم غذایی پرچرب ،متیالسیون  ،PGC-1تمرین تناوبی شدید

مقدمه:
چاقی یکی از هشدارهای مهم بهداشت جهانی و عامل بسیاری از بیماریها از
جمله دیابت نوع دو ،پرفشار خونی ،بیماریهای قلبی و عروقی و سرطان است .بر
اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی ،افراد چاق  8تا
 10سال عمر کمتری نسبت به افراد عادی دارند و از هر سه نفر از افراد جهان،
یک نفر دارای اضافه وزن و از هر ده نفر آنها ،یک نفر مبتال به چاقی است(.)1
پیشگیری از عارضه چاقی امكانپذیر است و به دنبال پیامدهای زیانبار آن،
پیشگیری از چاقی بسیار آسانتر ،ارزانتر و مؤثرتر از درمان آن است .برای بهبود

وضعیت جسمانی در افراد چاق به جای استفاده از دارو از فعالیتهای ورزشی
اعم از بیهوازی و هوازی استفاده میشود که هر کدام از این فعالیتها از طریق
مکانسیمهای مختلفی بر بهبود وضعیت جسمانی تاثیر میگذارند( .)2 ،1شدت،
مدت و تکرار تمرین برای افراد چاق به واسطه افزایش انرژی مصرفی و نسبت
اکسایش چربی از اهمیت بیشتری برخوردار است( .)3امروزه تمرینهای تناوبی به
دلیل تاثیرات فیزیولوژی قابل توجه بر چاقی و افزایش اکسایش چربی در مقایسه
با تمرینهای استقامتی اهمیت ویژهای پیدا کردهاند(.)4
انجام تمرینهای تناوبی شدید )،(HIIT) (high-intensity interval training
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اثر شش هفته تمرین تناوبی شدید ) (HIITبر متیالسیون  PGC-1αدر عضله

اثر شش هفته تمرین تناوبی شدید ) (HIITبر متیالسیون 198 /

مواد و روشها:
نمونه آماری و روش تحقیق
این تحقیق از نوع تجربی و آزمایشگاهی با مدل حیوانی است 24 .سر موش نر
نژاد ویستار دو ماهه با میانگین وزن  240 ± 20گرم از انیستیتو پاستور خریداری
و به آزمایشگاه حیوانات دانشگاه شهید بهشتی منتقل شدند .موشها بعد از انتقال
به آزمایشگاه در محیطی با رطوبت  25 ± 5درصد ،دمای  23 ± 2درجه سانتیگراد
و چرخه روشنایی به تاریکی  12:12ساعت نگهداری شدند .موشها در هفته اول
دور  ،42شماره  ،1397 ،4صفحات  196ات 201

پروتکل تمرین شنای تناوبی شدید
پس از برنامه چاق شدن موشها ،رژیم غذایی پرچرب به رژیم غذایی نرمال
تغییر یافت و پروتکل تمرینی (به مدت شش هفته) انجام شد .انتقال حیوانات
آزمایشگاهی از محیطی به محیط دیگر باعث بروز استرس در آنها میشود .از
این رو ،در این تحقیق موشها پس از ورود به آزمایشگاه به مدت یک هفته در
اتاق ویژه استراحت حیوانات نگهداری شدند تا به محیط جدید عادت داده شوند.
آشناسازی موشها با تمرین شنا به مدت دو هفته و به صورت سه جلسه در هفته
انجام شد .در دوره آشناسازی ،تمرین بدون بار اعمال شد .استخر شنای ویژه
جوندگان به ابعاد  30×40×80بود و وزنههای سنگی برای اعمال بار تمرینی
متناسب با هدف تحقیق در نظر گرفته شد که کیسه حمل وزنه نیز توسط محقق
ساخته شد .در جدول یک ،پروتکل  HIITو اعمال بار و شدت در طول شش هفته
تمرین ( )14ارائه شده است .قابل ذکر است گروه کنترل در طول شش هفته ،هیچ
گونه تمرین ورزشی انجام نمیدادند و شرایط محیطی برای گروه کنترل به طور
کامل مشابه با گروه تمرین بود.
جدول  .1پروتکل
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جمعآوری نمونههای عضالنی
موشهای گروه کنترل و تمرین 24 ،ساعت پس از آخرین جلسه تمرین ،با ترکیبی
از داروی بیهوشی کتامین ( 75میلیگرم) و زایالزین (10میلیگرم) بیهوش
شدند .سپس برای اطمینان از کمترین آزار حیوان ،فوری از قلب حیوان مستقیم
خونگیری شد .برای استخراج عضله دوقلو ،تحت شرایط استریل از طریق شکاف
روی ناحیه پشتی جانبی ،اندام تحتانی جدا شد .بافت مورد نظر بالفاصله در
نیتروژن مایع منجمد و ضمن انتقال به آزمایشگاه تا زمان اندازهگیری در دمای
 -70درجه سانتیگراد نگهداری شد.
سنجش متیالسیون PGC-1α
متیالسیون  PGC-1αبا استفاده از روش  MSPدر بافت عضله دوقلو سنجش شد.
همچنین متیالسیون  PGC-1αدر ناحیه )CpG (-260 ntانجام شد(شکل  .)1برای
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ظرفیت اکسایش چربی و فعالیت آنزیمهای میتوکندریایی را افزایش میدهد
و نقش قابل توجهی در کاهش چربی زیرپوستی و افزایش توده بدون چربی
دارد( .)5همچنین نشان داده شده است که انجام  ،HIITبیش از  50درصد کارایی
بهتری برای کاهش چربی نسبت به تمرینهای استقامتی دارد( .)4در پاسخ به
 HIITیکی از سازگاریهای مهم در سطح سلولی ،بیوژنز میتوکندریایی است(.)4
یکی از ژنهای کنترل کننده متابولیسمPGC1 (peroxisome proliferator- ،
) activated receptor gamma coactivator 1-alphaاست PGC1 .به عنوان یکی
از تنظیمکنندههای رونویسی در نقش حسگر متابولیکی عمل میکند و به دنبال
تغییرات در متابولیسم ،به تغییرات در بیان ژن منجر میشود و هرگونه اختالل در
متابولیسم و تعادل بین انرژی دریافتی ،مصرفی و ذخیره موجب بروز اختاللهای
متابولیکی نظیر سندرم متابولیک (چاقی و دیابت) میشود( .)6نقش اساسی این
پروتئین در بیوژنز میتوکندریایی و افزایش انرژی مصرفی است و در بافتهای
چربی قهوهای ،قلب ،عضله اسکلتی ،کلیه ،مغز و همه بافتهای اکسایشی بیان
میشود و تحت تاثیر فعالیت ورزشی ،بیان آن در عضله قلبی و اسکلتی افزایش
پیدا میکند( .)7همچنین  PGC-1αتعدیل کننده تعداد زیادی ژن در مسیرهای
متابولیسم از جمله گلوکونئوژنز ،گلیکولیز و اکسایش اسیدهای چرب است(.)8
همچنین نشان داده شده است که  PGC-1αمیتواند بسیاری از فاکتورهای
رونویسی و گیرندههای هورمونی هستهای را فعال کند که به تنظیم افزایشی بیان
ژنی میتوکندریایی و افزایش ) DNA (deoxyribonucleic acidمیتوکندریایی در
بافتهایی مانند عضله اسکلتی منجر میشود( .)9بیان این پروتئین به شدت تحت
تاثیر فعالیت ورزشی بوده و با بیتحرکی کاهش مییابد(.)10
یکی دیگر از تغییرات ژنتیکی مهم که تحت تاثیر فعالیت ورزشی ایجاد میشود،
متیالسیون است که فرآیندی بیوشیمیایی و پیچیده برای کنترل پروتئین و ترکیب
 DNAدر سراسر بدن است( .)11متیالسیون  DNAبه طور معمول در سلولهای
تمایز یافته در جزیره  CpGغنی از بازهای سیتوزین و گوانین اتفاق میافتد،
به طوری که میتواند منطقه پروموتور رونویسی ژن را مسدود کرده و باعث
خاموش شدن بیان بعضی از ژنها شود .از طرفی ،این تغییرات تحت تاثیر محیط
(تغذیه ،آلودگی ،فعالیت ورزشی و  )...میتواند نقش مهمی در تنظیم بیان ژنها
در طول رشد و نمو و کنترل بیماریهای همچون سندرم متابولیک داشته باشند،
به طوریکه فعالیت ورزشی به عنوان یکی از فاکتورهایاپیژنتیک توانسته
سبب تغییر متیالسیون ژنهایی شود که در کاهش سندرم متابولیک نقش
دارند(.)11
چاقي يكي از معضالت مهـم بهداشـتي در سراسـر جهـان است ،این در حالی
است که یکی از مهمترین موضوعها در چاقی ،متیالسیون است که بیانگر تغییرات
اپیژنتیک است( ،)12ولی امروزه کمتر به آن پرداخته شده است .از طرفی ،در
تنها تحقیق در دسترس Barrès ،و همکاران( ،)2012کاهش متیالسیون پروموتور
 PGC-1αرا پس از فعالیت ورزشی حاد در عضله دوقلوی موش گزارش کردند(.)13
با توجه به نبود تحقیقهای کافی در زمینه متیالسیون  PGC-1αو فعالیت ورزشی
منظم و از آن جا که  HIITبه عنوان روش جدید تمرینی در دهه اخیر بسیار مورد
توجه قرار گرفته است ،در تحقیق حاضر ،برای اولین بار اثر  HIITبر متیالسیون
 PGC-1αدر عضله اسکلتی مطالعه شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که
آیا شش هفته  HIITبر متیالسیون  PGC-1αدر عضله دوقلوی موشهای صحرایی
نر چاق اثر دارد؟ قابل ذکر است در این تحقیق از تمرینهای شنا که در آب انجام
میشود و احتمال آسیب را کاهش میدهد ،استفاده شده است.

با شرایط زندگی در آزمایشگاه سازگار شده و غذای نرمال موش به صورت آزاد در
دسترس آنها قرار داشت .سپس در شروع هفته دوم ،موشها به طور تصادفی به
چهار گروه شش تایی سالم کنترل ،سالم تمرین ،چاق کنترل و چاق تمرین تقسیم
شدند .ابتدا برنامه چاق شدن موشها (به مدت شش هفته) انجام شد ،به طوری که
گروه سالم از رژیم غذایی نرمال و گروه چاق از رژیم غذایی پرچرب تغذیه کردند.
رژیم غذایی نرمال (انرژی 3/05 :کیلوکالری به ازای هر گرم) حاوی  64/4درصد
کربوهیدرات 23/1 ،درصد پروتئین 4/8 ،درصد چربی (روغن سویا) 0/3 ،درصد
ویتامین و  7/7درصد مواد معدنی و رژیم غذایی پرچرب (انرژی 5/35 :کیلوکالری
به ازای هر گرم) حاوی  26/88درصد کربوهیدرات 15/17 ،درصد پروتئین57/2 ،
درصد چربی (روغن سویا) 0/75 ،درصد ویتامین بود( .)14رژیم غذایی توسط
انیستیتو پاستور تهیه شد .موشهایی که به وزن  387 ± 15گرم رسیدند و بر
اساس شاخص لی( )15چاق محسوب شدند.
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جدول .2وزن بدن موشهای چهار گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون ( 6موش درهر گروه)
گروه

پیش آزمون

254 ± 20

254 ± 21

19

پس آزمون

307* ± 12

310* ± 13

471* ± 12

وزن بدن (گرم(

±

271

12

±

266

405* ± 13

مقادیر به صورت میانگین و انحراف معیار است * .تفاوت معناداری ( )P<0/05نسبت به مرحله پیش آزمون
آمادهسازی نمونهها برای سنجش پروتئین ،ابتدا بافتهای فریز شده به برشهای
کوچک به وزن  10میلیگرم تقسیم شدند .قسمت تاندون عضله به دلیل اینکه
قابلیت ریز شدن را نداشت از بافت جدا شد .از آنجا که وزن در بعضی از نمونهها
به دلیل حجم کم نمونهبرداری به  10میلیگرم نمیرسید ،میزان آن یادداشت شد
و متناسب با آن ،اندازه محلول بافری حاوی آنتیپروتئازها تغییر کرد .در نهایت،
بافت موردنظر در میکروتیوب انداخته و سپس به آن بافر فسفات نمکی حاوی
آنتیپروتئازها اضافه شد .برای لیز کردن بافتها از دستگاه هموژنایزر ( MICCRA
 ،30318 D-1ساخت کشور آلمان) ،ابتدا با دور کند و سپس با دور تند استفاده شد.
بعد از هموژنیزه شدن بافت ،برای سنجش میزان متیالسیون  PGC-1αاز کیت
متیالسیون (  ،CUSABIO BIOTECH Wuhanساخت کشور چین) استفاده شد.
پرایمرهای :PGC-1α
Amplicon size (Un methylated): 234bp

Forward primer: GAGTTATTATATGACCAGGGCTCCG
)(Tm:61.8,25bp
Reverse primer: TAAAAAGTAGGCTGGGCTGTCACTC
)(Tm:62.7,25bp

شکل  .1متیالسیون  PGC- 1αدر ناحیه

)CpG (-260 nt

روشهای آماری تحقیق
پس از بررسی و تایید نرمال بودن دادهها ،براي مقایسه میانگین متغیر چهار گروه
در مرحله پیش آزمون و پس آزمون از آزمون آماری تی همبسته (Paired sample
) t-testو برای مقایسه میانگین متغیرهای چهار گروه پس از آزمون از آزمون
تحليل واريانس یکطرفه ) (ANOVAو در صورت مشاهده اختالف معناداری از
آزمون تعقيبی توکی ) (Tukeyاستفاده شد .همچنین ،سطح معناداري  P<0/05در
نظر گرفته شد .برای تجزيه و تحليل آماري از نرمافزار  SPSSنسخه  16استفاده
شد.
يافتهها:
تغییرات وزن بدن موشها در چهار گروه سالم کنترل ،سالم تمرین ،چاق کنترل
و چاق تمرین در مرحله پایه (پیش آزمون) و پس از شش هفته دوره تجربی
(پس آزمون) در جدول  2ارائه شده است ،به طوری که نتايج حاصل از آزمون تی
همبسته نشان داد که بين وزن بدن گروه سالم کنترل ( ،)P =0/039سالم تمرین
( ،)P =0/027چاق تمرین ( )P =0/011و چاق کنترل ( )P =0/008در مرحله پیش

آزمون و پس آزمون تفاوت معناداري وجود دارد.
نتايج حاصل از آزمون تحلیل واريانس یکطرفه نشان داد که بين تغییرات وزن
بدن چهار گروه سالم کنترل ،سالم تمرین ،چاق کنترل و چاق تمرین تفاوت
معناداري وجود دارد (.)P =0/014
همچنین نتايج حاصل از آزمون تعقيبي توکی نشان داد:
• •بين وزن گروه سالم کنترل و چاق کنترل ( ، )P =0/036سالم تمرین و چاق
کنترل ( ،)P =0/040چاق کنترل و چاق تمرین ( )P =0/021تفاوت معناداري
وجود دارد.
• •بين وزن گروه سالم کنترل و سالم تمرین ( ،)P =0/723سالم کنترل و
چاق تمرین ( )P =0/820و سالم تمرین و چاق تمرین ( )P =0/509تفاوت
معناداري وجود ندارد.
از طرفی ،نتايج حاصل از آزمون تحلیل واريانس یکطرفه نشان داد که بين میزان
متیالسیون  PGC-1αچهار گروه سالم کنترل ،سالم تمرین ،چاق کنترل و چاق
تمرین تفاوت معناداري وجود دارد (( )P =0/007شکل .)2
درضمن ،نتايج حاصل از آزمون تعقيبي توکی نشان داد:
• •بين میزان متیالسیون  PGC-1αگروه سالم کنترل و سالم تمرین
( ،)P =0/010سالم کنترل و چاق کنترل ( ،)P =0/036سالم کنترل و چاق
تمرین ( ،)P =0/013سالم تمرین و چاق کنترل ( ،)P =0/018سالم تمرین
و چاق تمرین ( ،)P =0/043چاق کنترل و چاق تمرین ( )P =0/037تفاوت
معناداري وجود دارد ،به طوری که میزان متیالسیون  PGC-1αگروه سالم
تمرین نسبت به سالم کنترل و گروه چاق تمرین به چاق کنترل به ترتیب
 33/33و  52/17درصد کاهش معناداری دارد.
• •میزان متیالسیون  PGC-1αگروه چاق کنترل نسبت به سالم کنترل ،چاق
تمرین نسبت به سالم کنترل ،چاق کنترل نسبت به سالم تمرین و چاق
تمرین و سالم تمرین به ترتیب  57/14 ،13/04 ،42/85و  34/78درصد
افزایش معناداری دارد.
بحث:
تحقیق حاضر برای اولین بار اثر  HIITرا بر متیالسیون  PGC-1αدر بافت عضله
اسکلتی مطالعه کرده است .در تحقیق حاضر ،ویژگی پویای متیالسیون PGC-1α
در بافت عضله دوقلوی موشها پس از تمرین ورزشی نشان داده شد ،به طوری که
پس از شش هفته  ،HIITمتیالسیون  PGC-1αدر ناحیه )CpG (-260 ntموشهای
سالم و چاق کاهش معناداری یافت .این نتایج اهمیت نقش تغییرات اپیژنتیک
را در فرآیندهای متابولیکی نشان میدهد .تغییرات در متیالسیون  PGC-1αبه
عنوان یک مکانیسم بیولوژیکی مهم در تاثیرات مفید فعالیت ورزشی در نظر گرفته
شده است( .)16 ،13تحقیق حاضر ،تاثیر تمرین بلندمدت و مداخلههای آن در
تغییرات ژنومی متیالسیون  PGC-1αدر عضله اسکلتی را مورد سنجش قرار داده
است ،به طوری که تحقیقهای گذشته ،ارتباط مثبتی را بین متیالسیون ژنهای
بدن و فعالیت ترجمه و رونویسی نشان دادهاند( ،)17مبنی بر اینکه متیالسیون
 DNAمیتواند سبب تنظیم عوامل خارجی شود( .)19 ،18در مطالعههای مختلفی
دور  ،42شماره  ،1397 ،4صفحات  196ات 201
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سالم کنترل

سالم تمرین

متغیر

چاق کنترل

چاق تمرین

اثر شش هفته تمرین تناوبی شدید ) (HIITبر متیالسیون 200 /

که تغییرات متیالسیون را در پاسخ به فعالیت ورزشی بررسی کردهاند ،تغییرات
متیالسیون  DNAناشی از فعالیت ورزشی مشخص شده است( .)20همچنین نشان
داده شده است مداخله ورزشی موجب کاهش وزن و کاهش نسبت سطح کمر به
لگن در نمونههای انسانی میشود ،به طوری که پیشنهاد شده است کاهش چربی
شکمی میتواند به عنوان یک فنوتیپ شناخته شده در رابطه با کاهش خطر ابتال
به بیماریهای متابولیک در نظر گرفته شود .عالوه بر این ،افزایش شاخص حداکثر
اکسیژن مصرفی ) (VO2maxآزمودنیها در پاسخ به تمرین ورزشی همراه با
کاهش فشار خون دیاستولی و نیز کاهش ضربان قلب و بهبود سطح لیپوپروتئین با
چگالی باال ) (HDLنشانگر تاثیر تمرین ورزشی بر بهبود خطر ابتال به بیماریهای
دیابت نوع دو و بیماریهای قلبی -عروقی است(. )21قابل ذکر است در تحقیق
حاضر ،وزن بدن موشهای چهار گروه در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله
پیش آزمون افزایش یافت که دلیل این افزایش وزن میتواند به افزایش سن
نمونهها مربوط باشد .این در حالی است که پس از شش هفته  ،HIITافزایش وزن
موشهای گروه چاق تمرین نسبت به گروه چاق کنترل کمتر بود.
از طرفی ،مشخص شده است فعال کنندههای  PGC-1αبه شدت به محرکهای
محیطی همچون شرایط تغذیهای و فعالیت بدنی پاسخ میدهند .از آنجا که فعال
کنندههای  PGC-1αچندین جنبه از متابولیسم گلوکز ،چربی و انرژی را تنظیم
میکنند ،جای تعجب نیست که اختالل در تنظیم این پروتئینها در چندین شرایط
پاتوژنیک مشاهده شده است .ثابت شده است تغذیه بیش از حد در انسان و حیوان
موجب افزایش سطح متیالسیون  PGC-1αدر عضالت اسکلتی میشود( .)22این
افزایش موجب خاموشی انتخابی  DNAمتیل ترانسفراز سه بتا )(DNMT3B
 DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3 betaو الگوهای بیان مؤثر آن
میشود .سطوح باالی مواد مغذی و سایتوکینهای گردش خون مانند فاکتور
نکروز تومور -آلفا ) (TNF-αو افزایش اسیدهای چرب در خون نشانگر مقاومت
به انسولین است و میتواند به طور مکرر متیالسیون  DNAپروموتور  PGC-1αرا
در میوتیوبهای تمایز یافته افزایش دهد( .)22به علت نقش  PGC-1αدر افزایش
بیوژنز میتوکندریایی و تنفس در عضالت اسکلتی ،انتخاب آن برای استفاده در
سیستم اکسیداتیو مناسب است( ،)23 ،22به طوری که نوع تمرین انتخاب شده در
تحقیق حاضر یعنی هوازی به نظر میرسد بهترین گزینه برای بررسی متیالسیون
 PGC-1αباشد .همچنین به دلیل اینکه عضالت کند انقباض به طور عمده از
تارهای نوع یک (  )Iتشکیل شدهاند که از لحاظ محتوای میتوکندریایی بسیار غنی
و وابسته به متابولیسم اکسیداتیو هستند( ،)22از عضله دوقلو استفاده شد.
در تحقیق حاضر نشان داده شد که شش هفته  HIITشنا موجب کاهش معناداری
دور  ،42شماره  ،1397 ،4صفحات  196ات 201
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شکل  .2میزان متیالسیون  PGC-1αچهار گروه .مقادیر به صورت میانگین و
انحراف معیار است.
* تفاوت معناداری نسبت به گروه سالم کنترل † ،تفاوت معناداری ()P<0/05
نسبت به گروه سالم تمرین،
 #تفاوت معناداری نسبت به گروه چاق کنترل

در متیالسیون  PGC-1αموشهای سالم و چاق میشود .در تحقیقی  Barrèsو
همکاران( ،)2012کاهش متیالسیون پروموتور  PGC-1αرا پس از فعالیت ورزشی
حاد نشان دادند( .)13همچنین  Lakerو همکاران( ،)2014اثر شش هفته تمرین
ورزشی را در جلوگیری از هایپرمیتالسیون  PGC-1αدر چاقی ایجاد شده در مادر
و تاثیر آن در نسل بعد را بررسی کردند ،به طوری که نتایج این تحقیق نشان داد
که تمرین ورزشی میتواند موجب کاهش متیالسیون  PGC-1αدر مادر و حتی
در نسل بعد شود( .)24با توجه به این تحقیقها میتوان گفت که فعالسازی
ژن با تغییر دینامیکی حاد در متیالسیون  DNAدر عضله اسکلتی همراه است
و هایپرمتیالسیون  DNAمیتواند یک رویداد اولیه در فعال شدن ژن ناشی از
انقباض عضله باشد(.)24
عملکرد  PGC-1αشامل تنظیم ناقل گلوکز (GLUT-4) 4-و اکسیداسیون
میتوکندری است ،به طوری که این فعال کننده میتواند به عنوان یکی از اهداف
مهم برای مقابله با چاقی و دیابت نوع دو باشد( .)26 ،25کاهش سطح متیالسیون
موجب افزایش سطح  GLUT-4در مسیرهای پایین دستی میشود .در همین راستا،
دو ژن مهم به نامهای ) NCOR2 (Nuclear receptor co-repressor 2و HDAC4
به عنوان رابطهای بیولوژیکی در متابولیسم بافت چربی برای ارزیابی عمکرد
انتخاب شدهاند ،HDAC4 .یک هیستون داستیالز ) (Histone deacetylaseاست
که از طریق فسفریالسیون تنظیم میشود و موجب کاهش نسخه برداری GLUT-4
در بافتهای چربی میشود .در عضله اسکلتی HDAC4 ،از هسته مرکزی در
طول فعالیت ورزشی خارج میشود و پیشنهاد شده است که این عملکرد میتواند
مکانیسمی برای سازگاریهای به وجود آمده در اثر فعالیت ورزشی باشد( .)26در
تحقیق  Rönnو همکاران( )2013نشان داده شد که افزایش سطوح متیالسیون
 DNAو نیز کاهش همزمان بیان  mRNAدر بافت چربی در پاسخ به مداخله
فعالیت ورزشی میشود( .)26از طرفی ،نشان داده شد که کاهش بیان HDAC4
میتواند لیپوژنز را افزایش دهد که نشاندهنده کاهش پیشرونده فعالیت روی
 GLUT-4است .این کاهش میتواند موجب افزایش گلوکز مصرفی در سلولهای
چربی و تبدیل گلوکز به تری گلسیریدها در فرآیند لیپوژنز شود .همچنین NCOR2
سبب افزایش متیالسیون  DNAو کاهش همزمان در بیان  mRNAدر بافت چربی
در پاسخ به مداخله فعالیت ورزشی میشود .عالوه بر این ،در صورت کاهش بیان
 NCOR2شاهد افزایش لیپوژنز در خط سلولی  3T3-L1هستیم NCOR2 .به عنوان
یک عامل همکار در این کاهش در هسته در تنظیم ژنهای مهم برای متابولیسم
آدیپوژنز و چربیها دخیل است و توانایی بهکارگیری آنزیمهای هیستون داستیالز
مختلفی همچون  HDAC4را دارد .این اطالعات حاکی بر این است که این
پروتئینها از عوامل مهم در درمان چاقی و دیابت نوع دو هستند(.)26
در تحقیق دیگری  Barrèsو همکاران( ،)2012گزارش کردند که  48ساعت پس از
سه هفته تمرین ورزشی با وجود افزایش بیان  RNAمربوط به  ،PGC-1αمتیالسیون
 DNAبدون تغییر ماند( .)13با این وجود ،در تحقیقی هیپومتیالسیون حتی پس از
فعالیت ورزشی حاد نیز مشاهده شده است( .)27در پاسخ به این نتایج میتوان گفت
که هیپیومتیالسیون  DNAبا مکانیسمی زودگذر در سنتز mRNAدخیل است .تغییر
در متیالسیون  DNAممکن است به نوع و شدت تمرین ورزشی نیز بستگی داشته
باشد ،به طوری که به نظر میرسد عدم تغییر متیالسیون ممکن است به علت
ناکافی بودن شدت تمرین ورزشی باشد .از طرفی ،تغییر در متیالسیون  DNAحتی
پس از فعالیت ورزشی حاد با فعال شدن بعضی از ژنها همراه بوده است .از این
رو ،عدم تغییر متیالسیون ممکن است به علت عدم فعال شدن تمامی ژنها باشد.
افزایش بیان  mRNAبدون تغییر در مقادیر متیالسیون  DNAنشانگر این موضوع
است که متیالسیون  DNAتمام عواملی که موجب بیان ژنهای خاص میشود را
تحت کنترل خود ندارد و شاید تنها به عنوان یک هماهنگ کننده این مکانیسم
پیچیده عمل میکند .عالوه بر این ،عوامل انقباض عضالنی به دلیل رهایش
کلسیم و سرکوب دانترولون )((Dantroleneمهارگر رهایش کلسیم) میتواند عامل
مهمی در این موضوع باشد .افزایش کلسیم درون سلولی به دنبال انقباض میتواند
اولین سیگنال درون سلولی باشد که موجب تغییر در  mRNAو پاسخ سازگاری به
تمرین ورزشی شود .فعال کننده ترشح کلسیم موجب کاهش متیالسیون نمیشود.
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 شنا را بر معضل چاقی مؤثرHIIT  نقش، یافتههای تحقیق حاضر،در مجموع
دانسته و به نظر میرسد این نوع تمرین به دلیل کاهش بار وزنی که برای افراد
 کاهش، یافتههای این تحقیق.چاق در آب ایجاد میکند بسیار قابل اجرا است
وزن بدن موشها و نیز کاهش متیالسیون را در عضله دوقلوی موشهای صحرایی
 با توجه به اثربخشی این، بنابراین. نشان دادHIIT نر چاق پس از شش هفته
 انجام،شیوه تمرینی و نیز به دلیل تحقیقهای محدود انجام شده در این زمینه
.تحقیقهای بعدی پیشنهاد میشود
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