Research on Medicine

Original Article

The Quarterly journal of School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

2020 ;Vol.44; No 2

Effect of high intensity interval training (HIIT) on the ge
ne expression of MMP-2, COL-III and myocardial function in
type 2 diabetic rats
Neda Akbari1, Maghsoud peeri1*, Mohammad Ali Azarbayjani1, Maryam Delfan2
Department of exercise physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
-2 Department of Exercise phyiology, faculty of sport sciences, alzahra university, Tehran ,Iran.

(Received: 2019/07/14

Accept:2019/11/5)

Abstract
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Background: Regular exercise training the blood glucouse level fluctuates, modulates gene expression and
reduse diabetic cardiomyopathy. The purpose of this study was to determine the effect of High intensity
Interval training (HIIT) on the gene expression of MMP2- , COL-III and myocardial function in type 2
diabetic rats.
Materials and Methods: This is an experimental study. For this purpose, 16 male diabetic rats were divided
into 2 groups of numbers 8; High intensity Interval training (HIIT) and Control (C). Diabetes was induced
in a pellet with a high-fat diet (%30 fat and %25 fructose) for 24 weeks. After the last training session and
afterwards recovery, subjects were sacrificed and their left ventricle was extracted. PCR-Real time was used
to determine the expression of MMP2- and COL-III genes and for the assessment of cardiac function was
used M- mode echocardiography. to compare the groups independent t-test was used at alpha level of 05/0.
Results: genes expression of MMP2- and COL-III in the training group respectively showed a significant
decrease compared to the control group (P= 0.001) and (p=0.02). Weight did not significantly change in
any of the groups. Glucose, insulin and insulin resistance index in the training group showed a significantly
change compared to the control group.Ejection fraction(EF) and shortening fraction(SF) in training group
respectively were sinificantly increase compared to the control group(P=0.001) and (P=0.01).
Conclusion: It seems that,HIIT training possibely can with decreases the expression of MMP2- and COL-III
genes in diabetic cardiomyopathy and improves cardiac function.
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تاثیر تمرین تناوبی شدید ) (HIITبر بیان ژنهای  MMP-2 ، COL-IIIو
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چكيده:
سابقه و هدف :تمرینات ورزشی منظم با حجم متفاوت در سطح گلوکز خون نوسان ایجاد کرده ،بیان ژن را تعدیل می کند و کاردیومیوپاتی دیابتی را کاهش می
دهد .هدف از این مطالعه تعیین تاثیر تمرین تناوبی شدید ( )HIITبر بیان ژنهای  MMP-2 ، COL-IIIو عملکرد قلبی میوکارد موش های صحرایی مبتال به دیابت
نوع 2بود.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر از نوع تجربی است .بدین منظور  16سر موش نر دیابتی به دو گروه  8تایی; تمرین تناوبی شدید ( )HIITو کنترل ( )Cتقسیم
شدند .القاء دیابت به صورت پلت با رژیم غذایی پرچرب ( 30درصد چربی و  25درصد فروکتوز) به مدت  24هفته انجام شد .پس از آخرین جلسه تمرین و
ریکاوری بعد از آن ،آزمودنیها قربانی و بطن چپ آن ها استخراج شد .جهت تعیین بیان ژن های  MMP-2و  COL-IIIاز روش  PCRReal time-و برای سنجش
عملکرد قلبی از  M-modeاکوکاردیوگرافی استفاده شد .جهت مقایسه گروه ها از آزمون  tمستقل در سطح آلفای  0/05استفاده شد.
یافته ها :بیان ژن های  MMP-2و  COL-IIIدر گروه تمرین نسبت به گروه کنترل به ترتیب ( )P=0/001و ()P=0/02کاهش معناداری را نشان دادند .وزن در هیچ
یک از گروه ها تغییر معناداری نداشت .گلوکز ،انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل تغییر معناداری را نشان دادند .کسر
تخلیه ای )(EFو کسر کوتاه شدگی( )FSبه ترتیب ( )P=0/001و ( )P=0/01در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشتند.
نتیجه گیری :به نظر می رسد که احتماال تمرین  HIITمی تواند با کاهش بیان ژن های  MMP-2و  COL-IIIکاردیومیوپاتی دیابتی را کاهش داده و عملکرد قلب
را بهبود بخشد.
واژگان كلیدی :تمرین تناوبی شدید ،MMP-2 ، COL-III ،مقاومت به انسولینM-mode ،

پروتﺌولیﺘیﻚ می باﺷند بر هﻢ می ریﺰد و دﭼار بیﺶ تنﻈیمی می ﺷوﻧد ﻛه از ایﻦ
میان مﺘالوپروتﺌیناز 1(MMP-2) 2افﺰایﺶ باالتری دارد ) .(6پاتوژﻧﺰ در ایﻦ مﺴیر
مﺴﺘقﻞ از پرفشار خوﻧی و سایر بیماری های عروﻕ ﻛروﻧر پیﭽیده بوده وموجﺐ
بیﺶ تنﻈیمی در بیان ژن در سﻄﺢ ماتریکﺲ خارﺝ سﻠولی از ﻗﺒیﻞ ﻛﻼژن های
ﻧوﻉ  3 ,2 , 1و  4می ﺷود ﻛه از بیﻦ ﺁﻧﻬا ﻛﻼژن ﻧوﻉ  (COL- III)2 3باعﺚ
سفت ﺷدن سﻄﺢ بیروﻧی ﻏشاء ﻗﻠﺐ می ﺷود ایﻦ روﻧد ﮔﻠیکاسیون ﻏیر ﺁﻧﺰیمی
ﻧامیده می ﺷود ) .(7ﻏشاء ماتریکﺲ خارﺝ سﻠولی توسﻂ  2-MMPبه وسیﻠه
ﺣرﻛت مولکول های سیﮕنالدهی ﺷده تﺠﺰیه می ﮔردد و فنوتیﭗ سﻠول را به سمت
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مقدمه
ﻛاردیومیوپاتی دیابﺘی ﻧوعی اخﺘﻼل در ساخﺘار و عمﻠکرد میوسیت است ﻛه به
دلیﻞ تشکیﻞ مﺤصوالت ﮔﻠیکوزیﻠه باعﺚ جﻬﺶ ژﻧی باال در ﻏشاء فیﺒریﻠی ﻗﻠﺐ
می ﺷود ) .(1هایﭙرﮔﻼیﺴمی ﻃوالﻧی مدت موجﺐ مﺤدودیت خوﻧرساﻧی به ﻗﻠﺐ
ﺷده ،ﻇرفیت هوازی را ﻛاهﺶ می دهد ) .(2ﻛاهﺶ در خوﻧرساﻧی به ﻗﻠﺐ ﻧوعی
پاسخ جﺒراﻧی ایﺠاد می ﻛند و ﻗﻠﺐ دﭼار هایﭙرتروفی پاتولوژی می ﺷود ﻛه بعد
از ﺁن ﻧکروز ایﺠاد می ﮔردد اما به سرعت بﻬﺒود می یابد ) .(3 ,1پﺲ از ﺁن
ﺣرﻛت و رسوب مواد پریواسکوالر از سﻄﺢ ﻏشاء به داخﻞ عروﻕ ﻛروﻧر باعﺚ می
ﺷود ﺿایعاتی ﺷﺒیه به تاول در ﺷﺒکه بینابینی سﻠول های میوسیت ﻇاهر ﺷود ﻛه
فیﺒروز ﻧامیده می ﺷود ) .(3همﭽنیﻦ تعادل مﺘالوپروتﺌینازها ﻛه جﺰء ﺁﻧﺰیمﻬای

اکوکاردیوگرافی

 / 417مقصود پیری و همکاران

تغییرات فیﺒروزی می ﻛشاﻧد ) .(6همه ایﻦ تغییرات مﺘعاﻗﺐ مقاومت به اﻧﺴولیﻦ
 ,خود اﻛﺴایشی ﮔﻠوﻛﺰ و ﮔﻠیکوزیﻠه ﺷدن پروتﺌیﻦ ها  ,پراﻛﺴیداسیون لیﭙید ,
تولید مﺤصوالت ﻧﻬایی ﮔﻠیکاسیون  (AGE)3و در ﻧﻬایت تولید رادیکال ﺁزاد می
باﺷد) .(9پﺲ از ایﻦ تغییرات فشار در بﻄﻦ ﭼﭗ افﺰایﺶ می یابد ﻛه اخﺘﻼل در
عمﻠکرد سیﺴﺘول و ﻧﻬایﺘا اخﺘﻼل در ﻛﺴر تﺨﻠیه ای و ﻛﺴر ﻛوتاه ﺷدﮔی ایﺠاد
میشود ) .(10تمریﻦ) (HIITبه دلیﻞ تولید فاﻛﺘور القای هایﭙوﻛﺴی)4(1a-HIF
و افﺰایﺶ مﺘﺴﻊ ﻛننده های عروﻗی خوﻧرساﻧی به ﻗﻠﺐ را افﺰایﺶ می دهد به ایﻦ
دلیﻞ در افﺰایﺶ ﺿﺨامت بﻄﻦ ﭼﭗ موثر است) .(25تمریﻦ با هر دو ﺷدت مﺘوسﻂ
و باال تراﻛﻢ مویرﮔی بیشﺘری ایﺠاد می ﻛند) .(13از ﻃرﻑ دیﮕر تمریﻦ تناوبی
با ﺷدت باال به دلیﻞ راه اﻧدازی مﺴیر ﻛﻠﺴیﻢ ،ﺣرﻛت ﻧاﻗﻞ ﮔﻠوﻛﺰ به سمت ﻏشاء
سﻠول ،تنﻈیﻢ در بیان ژن ،فعالﺴازی ﺁﻧﺰیﻢ های میﺘوﻛندریایی ﻇرفیت هوازی را
افﺰایﺶ داده و از اخﺘﻼل ایﺴکمی و ﺁریﺘمی ﻗﻠﺒی پیشﮕیری می ﻛند).(20،23
هنوز تکنیﻚ های مداخﻠه ﮔر بیولوژیکی – مولکولی جﻬت بﻬﺒود ایﻦ اخﺘﻼل
عمﻠکردی بﻄﻦ ﭼﭗ به ﻃور دﻗیﻖ ﺷناسایی ﻧشده است ) .(11 ,10با ایﻦ ﺣال
به ﻧﻈر می رسد مداخﻼت ورزﺷی می تواﻧد به عنوان ﻧوعی مکمﻞ درماﻧی جﻬت
ﻛنﺘرل ﺁن موثر باﺷد) .(12 ,11از ﻃرفی به ﺣﺠﻢ تمریﻦ در مصرﻑ اﻧرژی و ایﺠاد
سازﮔاری ﻗﻠﺒی توجه ویﮋه ای ﺷده است ) .(13 ,12تناوب ﺷدت در ایﻦ ﻧوﻉ تمریﻦ
بر تعدیﻞ بیان ژن در ماتریکﺲ خارﺝ سﻠولی تاثیر بیشﺘری می ﮔذارد) .(9به تازﮔی
عنوان ﺷده ﺷدت تمریﻦ عامﻞ موثر تری در ﻛاهﺶ تغییرات بالینی در ﺁزمودﻧی
های اﻧﺴاﻧی و مدل های ﺣیواﻧی می باﺷد ) .(13با ایﻦ ﺣال مﻄالعات ﻗﻄعی در
رابﻄه با تاثیر تمرینات ورزﺷی تناوبی بر بیماران دیابﺘی ﻧوﻉ  2ﻛه در خﻄر ابﺘﻼء به
ﻛاردیومیوپاتی هﺴﺘند مﺤدود و مﺘناﻗﺾ می باﺷد) .(11هر ﭼند مﻄالعات مﺨﺘﻠﻒ
بالینی ﺷدت تمریﻦ را عامﻞ موثر تری در ایﺠاد سازﮔاری های ﻗﻠﺒی -عروﻗی
می داﻧند) (13،16،25و از ﺁﻧﺠائی ﻛه در اثربﺨشی تمریﻦ  ,ﺷدت  ,مدت و ﺣﺠﻢ
عﻀﻼت درﮔیر در فعالیت دخالت دارﻧد) .(16،13،3بر ایﻦ اساﺱ مﻄالعه ﺣاﺿر در
پاسخ به تاثیر تمریﻦ تناوبی ﺷدید ) (HIITبر بیان ژن های COL- ، 2-MMP
 IIIو عمﻠکرد ﻗﻠﺒی میوﻛارد موﺷﻬای ﺻﺤرائی مﺒﺘﻼ به دیابت ﻧوﻉ  2اﻧﺠام ﺷد.

3 - Advance glycation end products
4- hypoxia – inducible factor 1a
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مواد وروشها
مﻄالعه ﺣاﺿر از ﻧوﻉ تﺠربی – بنیادی و ﻧموﻧه ﮔیری تصادفی ساده می
جﻬت اﻧﺠام پﮋوهﺶ  16سر موش ﺻﺤرایی ﻧر ﻧﮋاد ویﺴﺘار سﻦ  5تا  6هفﺘه ،وزن
 160تا  180ﮔرم از مﺆسﺴه تﺤقیقات رازی تﻬیه و به ﺁزمایشﮕاه داﻧشﮕاه عﻠوم
پﺰﺷکی ایران اﻧﺘقال داده ﺷدﻧد و ﻧﮕﻬداری ﺁﻧﻬا در دمای  23تا  25درجﺔ ساﻧﺘی
ﮔراد ،رﻃوبت  45تا  50درﺻد و سیکﻞ روﺷنایی – تاریکی ،12:12در ﻗفﺲ های
مﺨصوﺹ با دسﺘرسی ﺁزاداﻧه به ﺁب و ﻏذای اسﺘاﻧدارد ﺣیواﻧات به ﺻورت پﻠت بود
 .تمام مراﺣﻞ با رعایت اﺻول اخﻼﻗی ﻛاربا ﺣیواﻧات ﺁزمایشﮕاهی )برابر پروتکﻞ
هﻠیﺴنﮕی  (2006مصوب داﻧشﮕاه عﻠوم پﺰﺷکی ﺷﻬید بﻬشﺘی با اخذ ﻛد اخﻼﻕ
) (1395,883.IR.SBMU.RETECH.RECتصویﺐ و اﻧﺠام ﺷد.
ﻧﺤوه القاء دیابت
موش ها به مدت  24هفﺘه ) 7ماه( با ﻏذای پر ﭼرب و ﺣاوی فروﻛﺘوز تغذیه ﺷدﻧد.
ﻗﺒﻞ از ایﻦ مدت با پﻠت اسﺘاﻧدارد تغذیه میشدﻧد و در ﻃول دوره تمریﻦ ﻧیﺰ با همیﻦ
رژیﻢ تغذیه میکردﻧد .تﻬیه ﻏذا در اﻧﺴﺘیﺘوی رازی برای ساخت 100ﻛیﻠوﮔرم پﻠت
پرﭼرب 45 ،ﻛیﻠوﮔرم پودر پﻠت اسﺘاﻧدارد 30 ،ﻛیﻠوﮔرم ﭼربی ﺣیواﻧی ﺣاﺻﻞ از ﺁب
ﻛردن دﻧﺒه ﮔاو و  25ﻛیﻠوﮔرم فروﻛﺘوز بود ﻛه به ﺷکﻞ پﻠت اسﺘاﻧدارد ﻗالﺐ زده
ﺷد .به منﻈور تایید القای دیابت ﻧوﻉ ،2میﺰان ﻗند خون ﻧاﺷﺘا با ﮔﻠوﻛومﺘرmini-01
) ARKRAYساخت ﻛشور ژاپﻦ( و با ﻧموﻧﻬﮕیری خون از دم موش ها اﻧدازه-
ﮔیری ﺷد و سﻄوﺡ ﮔﻠوﻛﺰ بیشﺘر از  200میﻠیﮕرم بر میﻠﻲ لیﺘر به عنوان مشﺨصه
القای دیابت ﻧوﻉ 2در ﻧﻈر ﮔرفﺘه ﺷدﻧد) .(26پﺲ از تایید القای دیابت ،موﺷﻬا
هیﭽﮕوﻧه درمان با اﻧﺴولیﻦ را در ﻃول دوره پﮋوهﺶ ﻧداﺷﺘند و در اﻧﺘﻬای مﻄالعه
سه سر موش تﻠﻒ ﺷدﻧد.
باﺷد.

برنامه تمرین
پﺲ از القاء دیابت به ﺷیوه ﺫﻛر ﺷده  ,موش ها به ﺷکﻞ تصادفی به  2ﮔروه 8
تایی تمریﻦ تناوبی با ﺷدت باال ) (HIITو ﻛنﺘرل ) (Cتقﺴیﻢ بندی ﺷدﻧد .سﭙﺲ
ﺁزمودﻧی ها یﻚ هفﺘه به مدت  3تا  10دﻗیقه با سرعت  6تا  10مﺘر بر دﻗیقه با
تردمیﻞ ویﮋه جوﻧدﮔان ﺁﺷنا ﺷدﻧد .برای ارزیابی توان هوازی مﺤاسﺒه سرعت
بیشینه در زمان رسیدن به ﺣد اﻛﺜر اﻛﺴیﮋن مصرفی و مﺤاسﺒه تعییﻦ ﺷدت تمریﻦ
با اسﺘفاده از ﺁزمون فﺰاینده ) (17بدیﻦ ﺻورت اﻧﺠام ﺷد :پﺲ از  3دﻗیقه ﮔرم با
سرعت  5مﺘر بر دﻗیقه توسﻂ تغییر درسرعت ﻧوار ﮔردان با ﺷیﺐ ﺻفر درجه در هر
دو دﻗیقه یکﺒار و به مقدار  4مﺘر بر دﻗیقه افﺰایﺶ یافت .بر ایﻦ اساﺱ تعییﻦ ﺣد
اﻛﺜر سرعت بیشینه زماﻧی بود ﻛه موش ها ﺣد اﻗﻞ  1تا  3دﻗیقه ﻧﺘواﻧند با سرعت
ثابت بدوﻧد پﺲ از ﺁن با باال بردن سرعت ﻗادر به دویدن ﻧﺒاﺷند .بعد از یﻚ هفﺘه
ﺁﺷنا سازی موش های ﮔروه تمریﻦ به مدت  8هفﺘه برﻧامه تمرینی خود را اجرا
ﻛردﻧد .در ایﻦ مﻄالعه ﻗﺒﻞ از اجرای برﻧامه تمریﻦ ،پروتکﻞ تمریﻦ تناوبی ﺷدید
) (HIITﺷامﻞ  5دﻗیقه ﮔرم و سرد ﻛردن با ﺷدت  30درﺻد سرعت بیشینه )5
مﺘر بر دﻗیقه( و تناوب تمریﻦ با ﺷدت  80درﺻد سرعت بیشینه ) 12مﺘر بر دﻗیقه(
در هفﺘه اول 90 ،درﺻد سرعت بیشینه ) 16مﺘر بر دﻗیقه( از هفﺘه دوم تا پایان
هفﺘه هشﺘﻢ اجرا ﺷد  .الزم به ﺫﻛر است با توجه به سازﮔاری ایﺠاد ﺷده ﺣد اﻛﺜر
سرعت بیشینه به  28مﺘر بر دﻗیقه رسید  .تناوب با ﺷدت پائیﻦ 30درﺻد سرعت
بیشینه ) 10مﺘر بر دﻗیقه( ،تعداد تناوب با ﺷدت باال در هفﺘه اول با  2تکرار و در
هفﺘه های دوم و سوم با  3تکرار و از هفﺘه ﭼﻬارم تا هفﺘه هشﺘﻢ  4تکرار بود .
زمان تناوب با هر دو ﺷدت باال و پائیﻦ  2دﻗیقه بود)جدول  .(3) (2درروز ﺷشﻢ
هر دو هفﺘه یﻚ بار سرعت بیشینه موش ها اﻧدازه ﮔیری و ﺷدت تمریﻦ بر اساﺱ
ﺁن تعییﻦ ﮔردید ) .(17 ,3در ایﻦ مدت جﻬت ایﺠاد ﺷرایﻂ ﻛامﻼ یکﺴان ،ﮔروه
ﻛنﺘرل ﻧیﺰ  5بار در هفﺘه به مدت  10تا  15دﻗیقه در هر جﻠﺴه بر روی ﻧوار ﮔردان
بی ﺣرﻛت ﻗرار می ﮔرفﺘند .در تمام دوره های تمریﻦ ﻧیﺰ موش ها همﭽنان تغذیه
پر ﭼرب را دریافت می ﻛردﻧد.
سنجش متغیر های پژوهش:
بعد از ﺁخریﻦ جﻠﺴﺔ تمرینی و ریکاوری پﺲ از ﺁن ،موش ها به وسیﻠه تﺰریﻖ
درون ﺻفاﻗی ﻛﺘامیﻦ ) (mg/kg90و زایﻼزیﻦ ) (10 mg/kgبیﻬوش ﺷدﻧد .
ﻧموﻧه خوﻧی به ﻃور مﺴﺘقیﻢ از ﻗﻠﺐ موش ها جمﻊﺁوری و جداسازی پﻼسما با
ساﻧﺘرفیوژ ﻛردن در دمای  15درجﺔ ساﻧﺘیﮕراد به مدت  3دﻗیقه با سرعت 2500
دور در دﻗیقه اﻧﺠام ﺷد  .سﭙﺲ بافت بﻄﻦ ﭼﭗ بﻼفاﺻﻠه اسﺘﺨراﺝ و در ﻧیﺘروژن
 -20منﺠمد و برای سنﺠﺶ بیان ژن در فریﺰر  -80ﻧﮕه داری ﺷد .جﻬت سنﺠﺶ
بیان ژن  2-MMPو  COL-IIIاز روش  Realtime-PCRبا Premix Extaqit
و از  GAPDHبه عنوان ژن ﻛنﺘرل اسﺘفاده ﮔردید و اﻧدازه ﮔیری مقدار بیان
ایﻦ ژن به ﺻورت توﺃمان با هر یﻚ از ژن ها به وسیﻠه ﻛیت Mir nasy 50
 mini kit(qiageneساخت ﺁلمان( و ﻃﺒﻖ دسﺘور العمﻞ اﻧﺠام ﺷد  .برای
اسﺘﺨراﺝ  RNAمیﺰان  50میﻠی ﮔرم بافت منﺠمد ﻗﻠﺐ موش هموژن ﻛرده و
ﻃﺒﻖ دسﺘورالعمﻞ ﺷرﻛت سازﻧده ﻛیت مﺤﻠول RNAاز ﺁن اسﺘﺨراﺝ ﺷد ،و با
ﺁﻧﺰیﻢ DNaseIازهرﮔوﻧه ﺁلودﮔی به DNAو ﺁﻧﺰیﻢ های تﺨریﺐ ﻛننده RNA
پاﻛﺴازی ﺷد .از هرﻛدام از ﻧموﻧه ها  2میکروﮔرم mRNAبرای سنﺘﺰ اولیﻦ
رﺷﺘه cDNAاسﺘفاده ﺷد .مقدار ﻧﺴﺒی بیان ژﻧی ژﻧﻬای مورد مﻄالعه در ﻗﻠﺐ با
ﻛمﻚ پرایمرهای اخﺘصاﺻی ﺁن ها اﻧدازه ﮔیری ﺷد .ﻧﺴﺒت جذبی  260تا 280
ﻧاﻧوﮔرمی برای تمام ﻧموﻧه های اسﺘﺨراﺝ ﺷده  1/8تا  2بود  .جﻬت بررسی ﻛیفیت
 RNAاسﺘﺨراﺝ ﺷده از روش الکﺘروفروز و ژل ﺁﮔارز 1درﺻد اسﺘفاده ﺷد  .ﻗﺒﻞ
از سنﺠﺶ  cDNAبرای اﻃمینان از ﻧﺒود DNAدر ﻧموﻧه اسﺘﺨراﺝ ﺷده DNAs
 ،treatment ( thermos scientiﬁcساخت ﺁلمان ( اﻧﺠام ﺷد  .سنﺘﺰ cDNA
با ﻛیت  ، transe criptor ﬁrﬆ ﬆrand cDNAsinthesis kit (rochساخت
ﺁلمان( ﻃﺒﻖ دسﺘورالعمﻞ ﻛیت ها اﻧﺠام ﺷد.برﻧامه  Real time PCRبه وسیﻠه
دسﺘﮕاه  ( “corbet ,6000 Rotrogeneساخت ﺁلمان اﻧﺠام ﮔرفت.ایﻦ برﻧامه بر
اساﺱ , SYBER Green (ampligonساخت داﻧمارﻙ( با دور  95درجه ساﻧﺘی
ﮔراد به مدت  15دﻗیقه و بﻼفاﺻﻠه  40ﭼرخه با  95درجه ساﻧﺘی ﮔراد به مدت

تاثیر تمرین تناوبی شدید ( )HIITبر بیان ژنهای 418 /MMP-2

 15ثاﻧیه و  60درجه ساﻧﺘی ﮔراد به مدت  60ثاﻧیه با پرایمر ﻃراﺣی ﺷده )ساخت
ﻧیکا زیﺴت ژن ایران( اﻧﺠام ﺷد .سنﺠﺶ ﮔﻠوﻛﺰ پﻼسما به روش ﮔﻠوﻛﺰ اﻛﺴیداز
)ﺷرﻛت پارﺱ ﺁزمون( و اﻧدازه ﮔیری مقادیر اﻧﺴولیﻦ از روش االیﺰا )Cryﬆal
 chemساخت ﻛاﻧادا( با ﺿریﺐ تغییر 0,05و ﺣﺴاسیت  ml/dl 1بررسی ﮔردید.
ﺷاخص مقاومت به اﻧﺴولیﻦ به روش  HOMA-IRبا فرمول زیر اﻧدازه ﮔیری ﺷد.
 × (mmol/L ) ]/22.5ﻧﺎﺷﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺰ() = [ µU/mLاﻧﺴﻮﻟ ﻴﻦ ﻧﺎﺷﺘﺎ( HOMA-IR
جدول  -1توالی پرایمری ﻧﺴﺒت بیان ژﻧﻬای مورد مﻄالعه به میﺰان GAPDH
توالی پرایمر )(5′ → 3′
AAGGACAAGTGGTCCGAGTAAAG

Forward

AGCCATATTTGCCGTCCTTCTC
Forward

Reserve

تناوب با شدت
پائین

MMP-2

COL-III

Reserve

3

3

3

4

3

3

4

3

12

16

18

81

21

23/5

23/5

26

5

6

6

8

6

8

8

10

)(m/min

سرعت بیشینه
در زمان رسیدن
به

15

18

20

20

23

26

26

VO2max

29

)(ml/min

جدول  . 2برﻧامه تمریﻦ ﮔروه  HIITرا ﻃی دوره  8هفﺘه ای ﻧشان می دهد.
جدول  . 3تغییرات وزن ,مقادیرﮔﻠوﻛﺰ و اﻧﺴولیﻦ را به تفکیﻚ ﮔروه ها ﻧشان می
دهد.

متغیر

گروه کنترل

hiit

وزن (گرم)

35±351

25±273

گلوکز (میلی گرم/دسی لیتر)

25±305

* 45±145

انسولین(میلی گرم/دسی لیتر)

56/0±28/8

*80/0±42/4

*0/0±14/03
0/0±18/04
شاخص مقاومت به انسولین
اعداد به ﺷکﻞ میاﻧﮕیﻦ ±اﻧﺤراﻑ اسﺘاﻧدارد بیان ﺷده اﻧد * ،ﻧشاﻧﺔ معنادارﻱ
ﻧﺴﺒت به ﮔروه ﻛنﺘرل می باﺷد.

ﻧمودار  :1ﻧﺴﺒت بیان ژن  2-MMPبه میﺰان  GAPDHبر ﺣﺴﺐ ﮔروه ها
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یافتهها
تغییرات وزن ،ﮔﻠوﻛﺰ و مقادیر اﻧﺴولیﻦ در جدول  3ﻧشان داده ﺷده است  .تغییرات
مقدار وزن بعد از ﮔذﺷت هشت هفﺘه تمریﻦ به لﺤاﻅ ﺁماری معنادار ﻧشد .اما
تغییرات مقادیر ﮔﻠوﻛﺰ ،اﻧﺴولیﻦ و ﺷاخص مقاومت به اﻧﺴولیﻦ در ﮔروه تمریﻦ
ﻧﺴﺒت به ﮔروه ﻛنﺘرل معنا دار بود)جدول .(3تغییرات بیان ژﻧی  2-MMPدر ﮔروه
تمریﻦ  HIITﻛاهﺶ معناداری را ﻧﺴﺒت به ﮔروه ﻛنﺘرل ﻧشان داد ).(P=0/001
)ﻧمودار .(1مقادیر بیان ژﻧی  COL-IIIﻧیﺰ در ﮔروه تمریﻦ ﻧﺴﺒت به ﮔروه ﻛنﺘرل
ﻛاهﺶ معناداری را ﻧشان داد)) .(P=0/02ﻧمودار.(2
ﻧﺘایﺞ ﺣاﺻﻞ از اﻛوﻛاردیوﮔرافی ﻧشان داد دو مولفه ﺣﺠﻢ ﻛﺴر تﺨﻠیه ای و ﻛﺴر
ﻛوتاه ﺷدﮔی در ﮔروه تمریﻦ  HIITﻧﺴﺒت به ﮔروه ﻛنﺘرل به ترتیﺐ )(P=0/001
و ) (P=0/01افﺰایﺶ معناداری داﺷﺘند)ﻧمودار.(3

1

2

3

4

5

6

7

8

تعداد شدت
تناوب در
هرجلسه

ژن

اکوکاردیوگرافی
 24ساعت بعد از ﺁخریﻦ جﻠﺴه تمریﻦ ،پﺲ از یﻚ ﻧاﺷﺘای ﺷﺒاﻧه ،موﺷﻬای
ﺻﺤرایی بﻲ هوش ﺷده ،سﭙﺲ اﻛوﻛاردیوﮔرافی دوبعدی ،روی ﻗفﺴه سینه به
روش  M modeاﻧﺠام ﺷد .اﻧدازه ﮔیری های اﻛوﻛاردیوﮔرافی میاﻧﮕیﻦ دست
ﻛﻢ سه ﭼرخه ﻗﻠﺒی مﺠﺰا بود .پﺲ از بیﻬوﺷی سﻄﺤی با تﺰریﻖ درون ﺻفاﻗی
تیوپنﺘال سدیﻢ ) ،(30ip mg/kgابﺘدا ﻧاﺣیه ﻗفﺴه سینه تراﺷیده ﺷده سﭙﺲ ﺣیوان
به سمت راست و پشت خواباﻧده ﺷد ،اﻧدازه ﮔیری اﻛوﻛاردیوﮔرافی یﻚ روز بعد
از پایان تمرینات با دسﺘﮕاه اﻛوﻛاردیوﮔرافی  M-modeمدل ),7-GE-VIVID
 (USA ,5-Versionمﺠﻬﺰ به تراﻧﺲ دیوسر 10 MHzدر ﻧمای مﺤور بﻠند ﻗﻠﺐ
به دست ﺁمد .با اسﺘفاده از ایﻦ روش ،ﺿﺨامت بﻄﻦ راست ،ابعاد داخﻠی بﻄﻦ
راست ،ﺿﺨامت دیواره بیﻦ بﻄنﻬا )سﭙﺘوم( ،ابعاد داخﻠی بﻄﻦ ﭼﭗ ) (LVدر ﺣیﻦ
سیﺴﺘول ) (LVESDو دیاسﺘول ) (LVEDDو ﺿﺨامت دیواره خﻠفی بﻄﻦ ﭼﭗ
اﻧدازه ﮔیری ﺷد و برپایه ایﻦ ﺷاخص ها ،ﺣﺠﻢ ﺿربه ای ) ،(SVﻛﺴر تﺰریقی
) (EFو ﻛﺴر ﻛوتاه ﺷدﮔی لیﻒ های عﻀﻠه ﻗﻠﺒی ) (FSبا اسﺘفاده از فرمول های
مرسوم برﺁورد ﺷد.
تجزیه و تحلیل آماری:
 2و مقادیر changeﻛمی سازی بیان ژن های مورد ﻧﻈرتوسﻂ فرمول
 foldمﺤاسﺒه ﺷد  .ﻧرمال بودن توزیﻊ داده ها با اسﺘفاده از ﺁزمون ﺷاپیروویﻠﻚ
مشﺨص ﺷد .جﻬت تعییﻦ اخﺘﻼﻑ بیﻦ ﮔروهﻬا از ﺁزمون  tمﺴﺘقﻞ اسﺘفاده ﺷد.
رسﻢ ﻧودارها با ﻧرم افﺰاز  Graph pad prismﻧﺴﺨه  8در سﻄﺢ معنی داری
 P≤ 0/05و ﺣﺠﻢ ﻧموﻧه با در ﻧﻈر ﮔرفﺘﻦ  β= 1%و α = 5%با اسﺘفاده از ﻧرم
افﺰارﺁماری  SPSSﻧﺴﺨه  24مﺤاسﺒه ﺷد.
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هفتههای
تمرین

تناوب با شدت
باال)(m/min

CTAGAGGATGGCTGCACTAAACAC
AAGCAAACAGGGCCAATGTC

HIIT

 / 419مقصود پیری و همکاران

است .در سﻄﺢ معناداری ) (*) (0/05ﻧشاﻧه تفاوت معنادار با ﮔروه ﻛنﺘرل

ﻧمودار  :2ﻧﺴﺒت بیان ژن  COL-IIIبه میﺰان  GAPDHبر ﺣﺴﺐ ﮔروه ها
می باﺷد .در سﻄﺢ معناداری ) (*) (0/05ﻧشاﻧه تفاوت معنادار با ﮔروه ﻛنﺘرل

5 - Recertore-interacting protein kinase1/3

ﻧمودار :3ﻧمودار ﺣﺠﻢ ﻛﺴر تﺨﻠیه ای ) (EFو ﻛﺴر ﻛوتاه ﺷدﮔی) (FSدر سنﺠﺶ
اﻛوﻛاردیوﮔرافی برای ﮔروه ها
است .در سﻄﺢ معناداری ) (*) (0/05ﻧشاﻧه تفاوت معنادار با ﮔروه ﻛنﺘرل

6- Nuclear factore – KB،
7- Hypoxia inducible factor 1 alpha
8- Citrate synthase
9 sytochrome oxidase
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بحث:
تﺤقیﻖ ﺣاﺿر به بررسی تاثیر تمریﻦ تناوبی ﺷدید بر بیان ژن های  2-MMPو
 COL-IIIدر میوﻛارد موش ﺻﺤرائی ﻧر مﺒﺘﻼ به دیابت ﻧوﻉ  2پرداخت .بر ﻃﺒﻖ
یافﺘه های به دست ﺁمده ژن  2-MMPدر ﮔروه تمریﻦ  HIITﻛاهﺶ معنا داری
ﻧشان داد .عﻠی رﻏﻢ ﻛاهﺶ مقادیر اﻧﺴولیﻦ و ﮔﻠوﻛﺰخون  ,مقدار وزن در ﮔروه
تمریﻦ ثابت باﻗی ماﻧد .مصرﻑ تغذیه پر ﭼرب در اجرای پروتکﻞ می تواﻧد دلیﻠی
باﺷد جﻬت عدم ﻛاهﺶ وزن در ﮔروه تمریﻦ  .درخصوﺹ عوارﺽ ﻗند خون
باال در بیماران مﺒﺘﻼ به دیابت واﻛنﺶ های ﮔﻠیکوزیﻠه ،دربافت همﺒند ﺷﺒکه
میوسیت های بینابینی عﻀﻠه ﻗﻠﺐ است زیرا سنﺘﺰ پروتﺌیﻦ در مقابﻞ تﺠﺰیه بیشﺘر
می ﺷود و بافت سﻄﺢ ﻏشاء سﺨت می ﺷود ﻛه در ﻧﻬایت ﻗﻠﺐ با فشار پﺲ بار
مواجه ﺷده و فعالیت اﻧقﺒاﺿی ﻗﻠﺐ دﭼار ﻧقصان می ﺷود) .(18پیﺶ فیﺒروزیﺲ
در ابﺘدا توسﻂ تغییرات ﻧکروز میوسیت در ﭼندیﻦ مﺴیر ساخﺘار ﻃﺒیعی ﻗﻠﺐ را
از بیﻦ می برد ﻛه ﺷروعی است برای تغییرات فیﺒروزی سیﮕنالدهی اولیه به
وسیﻠه پروتﺌیﻦ هایی از خاﻧواده سریﻦ تروئوﻧیﻦ ﻛینازی (3/RIP1)5باعﺚ فعالیت
فاﻛﺘور رﺷد هﺴﺘه ای ﻛاپای (6B(NF-KBخواهد ﺷد ﻛه به موجﺐ ﺁن ﺁپوپﺘوز
و ﻧروپﺘروزیﺲ در میوسیت ﺁﻏاز می ﺷود ﻛه به سرعت در سﻄﺢ ﻏشاء منﺘشر می
ﺷود) .(4راه دیﮕر از ﻃریﻖ فﺴفوریﻼسیون  STAT3و تولید  ROSدر میﺘوﻛندری
بافت ﻗﻠﺐ ایﺠاد می ﺷود ﻛه زمینه ساز ﻧارسائی ﻗﻠﺒی در ایﺴکمی ﻃوالﻧی مدت
است ) .(5هایﭙرﮔﻼیﺴمی موجﺐ تولید و رهاسازی سایﺘوﻛایﻦ های الﺘﻬاب زای
فاﻛﺘور ﻧکروز دهنده تومور) ،(TNF-aاینﺘرلوﻛیﻦ بﺘای یﻚ ) ,(1B-ILاینﺘرلوﻛیﻦ
ﺷﺶ ) (6-ILمی ﺷود ﻛه تولید مﺠدد و افﺰایﺶ مﺘالوپروتﺌینازها را در پی دارد
) .(8سﭙﺲ سنﺘﺰ ﻧیﺘریﻚ اﻛﺴاید ) (NOﻛاهﺶ یافﺘه وازودیﻼتاسیون عروﻕ ﻧیﺰ
ﻛاهﺶ می یابد ،خون و اﻛﺴیﮋن رساﻧی به ﻗﻠﺐ تﻀعیﻒ می ﺷود و موجﺐ اخﺘﻼل
در عمﻠکرد دیاسﺘول می ﺷود) .(9،6هماﻧﻄوری ﻛه عنوان ﺷد بیشﺘریﻦ ﻧقصان در
ﻛارﻛرد سیﺴﺘول مشاهده می ﺷود و دلیﻞ ﺁن ﺁبشارهای پیام رسان ﮔﻠیکاسیوﻧی در
افﺰایﺶ سﻄوﺡ فاﻛﺘور های میﺘوژن فعال ﺷده توسﻂ پروتﺌیﻦ ﻛیناز)،( MAPK
پروتﺌیﻦ ﻛیناز ,(C (PKCفﺴفاتیدیﻞ اینوزیﺘول ﻛیناز(MAPK-PI3K)، (P38)3
و ) (CAMK-IIبیان ﺷده است ) .(19,20باال رفﺘﻦ سنﺘﺰ ATPﻧﺴﺒت به تﺠﺰیه
ﺁن موجﺐ افﺰایﺶ  2-MMPدر ﻏشاء سﻠول می ﺷود و موجﺐ می ﺷود رادیکال
ﺁزاد ﻧیﺘریﻚ اﻛﺴاید ) (2-NOXافرایﺶ یابد بعد از ﺁن تولید )  (ROSبیشﺘر می
ﺷود ﻛه منﺠر به افﺰایﺶ الﺘﻬاب و اسﺘرﺱ اﻛﺴایشی در میوسیت می ﮔردد ،از
ﻃرفی وازودیﻼسیون عروﻕ اﻧدوتﻠیال ﻛاهﺶ می یابد و فیﺒروز ﮔﺴﺘرش می یابد
) .(21ﻃراﺣی برﻧامه های مﺨﺘﻠﻒ تمریﻦ منﻈﻢ رویکردی موثر در بﻬﺒود ﻧارسایی
های مﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﺐ با عﻠﻞ ﮔوﻧاﮔون ﺫﻛر ﺷده است ) .(22ﺣﺠﻢ تمریﻦ در مصرﻑ
اﻧﮋی ،تنﻈیﻢ بیان ژن و ایﺤاد سازﮔاری ﻗﻠﺒی تاثیر باالتری دارد) .(12،13،14در
ایﻦ خصوﺹ عنوان ﺷده اثرﮔذاری تمرینات تناوبی ﺷدید ) (HIITبه دلیﻞ تناوب
در ﺷدت اجرا  ,باعﺚ تولید فاﻛﺘور القای هایﭙوﻛﺴی  (1a-HIF)7می ﺷود ﻛه بعد
از اجرا به دلیﻞ تولید  NOخون رساﻧی به ﻗﻠﺐ افﺰایﺶ می یابد و باعﺚ فعالﺴازی
ﺁﻧﺰیﻢ های میﺘوﻛندریایی  ,مصرﻑ ﭼربی های ﺁدیﭙوسایت ،افﺰایﺶ ﺣﺴاسیت به
اﻧﺴولیﻦ و ﻛاهﺶ ﻗند خون می ﺷود ) .(14مکاﻧیﺴﻢ اثر تمریﻦ ) (HIITبا رها
سازی ﻛﻠﺴیﻢ از ﺷﺒکه سارﻛوپﻼسمی و پیوﻧد ﺁن با ﻛالمودولیﻦ )(CAMC-II
است ﻛه موجﺐ ﺣرﻛت ﻧاﻗﻞ ﮔﻠوﻛﺰ ) (4-GLUTبه سﻄﺢ ﻏشاء سﻠول در عﻀﻠه
فعال می ﺷود به دلیﻞ راه اﻧدازی مﺴیر پروتﺌیﻦ ﻛیناز) (MAPK-P38مصرﻑ
 ATPباال می رود و از مﺴیر مﺘابولیﺴﻢ هوازی ﺁﻧﺰیمﻬای سیﺘرات سینﺘاز  (CS)8و
سیﺘوﻛروم اﻛﺴیداز (SO)9ﻇرفیت ﻗﻠﺐ و عروﻕ را در پذیرش خون و اﻛﺴیﮋن باال
می برد به دﻧﺒال ﺁن ایﺴکمی و ﺁریﺘمی ﻛاهﺶ می یابد ) .(23 ,20فﺴفریﻼسیون

تاثیر تمرین تناوبی شدید ( )HIITبر بیان ژنهای 420 /MMP-2

پروتﺌیﻦ ها در اﻧقﺒاﺿات عﻀﻼﻧی ﺣیﻦ تمریﻦ موجﺐ میشود خون و اﻛﺴیﮋن
بیشﺘری به میوسیت برسد و از ساخﺘار ﻗﻠﺐ در برابر ﺁسیﺐ های اﻛﺴایشی مﺤافﻈت
ﺷود ) .(13همﭽنیﻦ تمریﻦ ) (HIITبه دلیﻞ تناوب ﺷدید با اسﺘراﺣت فعال و
ﺷدت ﻛﻢ از تولید ) (ROSاز راه ﻛاهﺶ بیان پروتﺌیﻦ های مﺴیر سریﻦ تروئوﻧیﻦ
 3/RIP1مرگ سﻠولی را از به وسیﻠه مﻬار ﻧکروز ﻛاهﺶ داده و ایﺴکمی ﻗﻠﺒی را
بﻬﺒود می بﺨشد ) .(16 ,15در پﮋوهشی ﻛه توسﻂ ﺷون و همکاران ) (2011بر
روی موش هایی ﻛه تﺤت رژیﻢ ﻏذایی پر ﭼرب ﻗرار ﮔرفﺘه بودﻧد اﻧﺠام ﺷد ﺁﻧﻬا
دریافﺘند  10هفﺘه تمریﻦ هوازی تداومی با ﺷدت ﻛﻢ و مﺘوسﻂ مقدار 2-MMPرا
در هردو ﮔروه ﺷﺒیه به هﻢ ﻛاهﺶ داد ) .(2در ﺣالیکه مﻄالعه دیﮕری ﻛه توسﻂ
لیت و همکاران ) (2013بر روی موش هایی ﻛه تﺤت رژیﻢ ﻏذایی پرﭼرب به
مدت  24هفﺘه ﻗرار داﺷﺘند به همراه  12هفﺘه تمریﻦ مقاومﺘی مقدار 2-MMP
افﺰایﺶ یافت ) .(24ﻛه با ﻧﺘایﺞ مﻄالعه ﺣاﺿر ﻧاهمﺴو می باﺷد .ﻧﺘایﺞ مﻄالعه
ﻛادوﮔﻠو و همکاران ) (2013ﻧشان داد یﻚ دوره  6هفﺘه ای تمریﻦ هوازی تداومی
با ﺷدت مﺘوسﻂ برموش های مﺒﺘﻼ به دیابت با تغذیه پرﭼرب  2-MMPرا ﻛاهﺶ
داد ) .(3ﻛه ایﻦ ﻧﺘایﺞ با یافﺘه های مﻄالعه ﺣاﺿر همﺴو است .مﻄالعه ای ﻛه
توسﻂ هالووی و همکاران ) (2015بر روی رت های مﺒﺘﻼ به فیﺒروز بﻄﻦ ﭼﭗ
اﻧﺠام ﺷد اﻧﺠام ﺷد  8هفﺘه تمریﻦ ) (HIITموجﺐ ﻛاهﺶ ﺿﺨامت عرﺿی بﻄﻦ
ﭼﭗ به مقدار  20درﺻد ﺷد ﻛه از دالیﻞ ﺁن ﻛاهﺶ القای هایﭙوﻛﺴی )(1a-HIF
و افﺰایﺶ ﻧیﺘریﻚ اﻛﺴاید) (eNOSدر عروﻕ اﻧدوتﻠیال 10عنوان ﺷده است ).(25
مﻄالعه دیﮕری ﻛه توسﻂ ورباون و همکاران ) (2019بر روی موش های ﺻﺤرائی
مﺒﺘﻼ به فیﺒروز اﻧﺠام ﺷد ﻧشان داد  13هفﺘه تمریﻦ  HIITو  MITمقادیر ﻛﻼژن
10 - Endotelial nitric oxide synthase
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10.Shimizu M, Umeda K, Sugihara N, Yoshio H, Ino H, Takeda R,
et al. Collagen remodelling in myocardia of patients with diabetes.
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را در بافت ﻗﻠﺐ ﻛاهﺶ می دهد همینﻄور پارامﺘرهای عمﻠکرد ﻗﻠﺐ با هر دو ﻧوﻉ
تمریﻦ ﺷﺒیه به هﻢ بﻬﺒود یافﺘند در ﺣالیکه تراﻛﻢ مویرﮔی و بﻬﺒود خوﻧرساﻧی در
ﮔروه تمریﻦ  HIITبیشﺘر از تمریﻦ  MITﮔﺰارش ﺷد ) .(13عﻠت تناﻗﺾ در ﻧﺘایﺞ
ﺣاﺻﻞ از ایﻦ مﻄالعه و سایر مﻄالعات در رابﻄه با تاثیر تمریﻦ برﻛاردیومیوپاتی
دیابﺘی می تواﻧد به تفاوت در ﺷیوه های مﺨﺘﻠﻒ تمریﻦ)ﺷدت و مدت( و سایر
عوامﻞ ﭼون سﻼمت ﺁزمودﻧی ها  ,مقدار عﻀﻼت درﮔیر در فعالیت و مصرﻑ تغذیه
اﺷاره ﻛرد .همﭽنیﻦ عوامﻞ مﺘعددی در بروز و پیشﮕیری از ﻛاردیومیوپاتی موثرﻧد
و اﺣﺘماال تمریﻦ تناوبی ﺷدید با راه اﻧدازی باالتر مﺘابولیﺴﻢ اﻧرژی  ,راه اﻧدازی
مﺴیر های ﺿد الﺘﻬاب در بﻬﺒود فیﺒروز می تواﻧد از ﺷاخصﻬای موثر در پیشﮕیری
از پیشرفت اخﺘﻼل ﻗﻠﺐ ﻧاﺷی از دیابت باﺷد .هنوز به مﻄالعات بیشﺘری در ایﻦ
زمینه ﻧیاز است تا ﻧﺘایﺞ ﻗﻄعیﺘری ﮔﺰارش ﺷود.
نتیجه گیری:
به ﻧﻈر می رسد ﻛه اﺣﺘماال تمریﻦ  HIITمی تواﻧد با ﻛاهﺶ بیان ژن های
 2-MMPو  COL-IIIﻛاردیومیوپاتی دیابﺘی را ﻛاهﺶ داده و عمﻠکرد ﻗﻠﺐ را
بﻬﺒود بﺨشد .با ایﻦ ﺣال جﻬت ارائه ﻧﺘایﺞ ﻗﻄعی تر به مﻄالعات ﮔﺴﺘرده تری در
ایﻦ زمینه ﻧیازمندیﻢ.
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