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چکیده

 -1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی

زمینه و هدف :کنترل میزان کلسیم سیتوزولی به دلیل نقش عمده انقباضعضالنی به دقت
صورت میگیرد .بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تغیرات  ،SERCA2aاصلیترین
انتقالدهنده کلسیم ،و  ، PLNپروتئین مهاری آن ،با تمرین ورزشی بود.
روش بررسی 81 :موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در سه گروه تمرین ورزشی
هوازی( ،)AETتمرین اینتروال شدید( ،)HIITو کنترل( )COقرار گرفتند .گروه  AETو
 HIITبه ترتیب با سرعتهای 81 ،تا  ،81و  11تا  1 ، 03روز در هفته و به مدت  1هفته
بر روی تردمیل دویدند .در پایان عضله بازکننده طویل انگشتان( )EDLو عضله نعلی()Sol
خارج شد و محتوی پروتئینهای  SERCA2aو  PLNبا استفاده از روش االیزا اندازهگیری
شد .آزمون آنالیز واریانس یک راهه ،آزمون  tاستودنت مستقل ،و آزمون آنالیز واریانس
دوراهه در سطح معنیداری ( )α=3/31برای تحلیل آماری استفاده گردید.
یافتهها :از نظرمحتوی پروتئینی  SERCA2aبین عضالت  EDLو  SOLگروه
کنترل( )p=3/338و گروه  )p=3/303( AETتفاوت معنیداری وجود داشت .اما تفاوت
محتوی پروتئینی  PLNبین عضالت EDLو  SOLتنها در گروه  AETمعنیداری
بود( .)p=3/330بهعالوه ،بین گروههای کنترل AET ،و  HIITاز نظر محتوی SERCA2a
( )p =3/346و )p =3/336( PLNاختالف معنیدار بود .همچنین ،بین شدتتمرین و نوع
تار عضالنی بر محتوی پروتئینی  ) p =3/341( SERCA2aو محتوی پروتئینی PLN
( )P=3/331اثر تعاملی معنیداری مشاهده گردید.
نتیجهگیری :برای دستیابی به عملکرد بهینه عضالنی ،بهویژه عوامل موثر بر انتقال کلسیم ،در
نظر گرفتن همزمان نوع تار عضالنی و شدت تمرین متناسب با آن ضروریست.
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مقدمه
اختالل در تنظیم سیتوزولی کلسیم میتواند منجر به

 SERCAبا حفظ شیب غلظتی کلسیم و از طریق جدا کردن

مرگ سلولی () Apoptosisگردد( Ca2+ .)8در سلول

انتقال کلسیم از هیدرولیز  ATPمسئول تولید گرمای

عملکردهایی چون انتقال ،ترشح ،فعالسازی آنزیمهای

عضالنی است که نقش زیادی در گرم کردن بدن و مصرف

سوخت و سازی ،چسبندگی سلولی ،مرگ سلولی( )1و جفت

انرژی بدن دارد(.)84

شدن تحریک -انقباض ( Excitation-contraction

عوامل متعددی نظیر تنظیم پسترجمهایی ،گلوتاتیون-

) )coupling(ECCعضالت قلبی و اسکلتی را بر عهده

دارشدن

دارد( .)0شبکه سارکوپالسمی به عنوان محل ذخیره Ca2+

( ،)Nitrationسومولیشن( ،)SUMOlyationاستیلهشدن

حاوی پمپهای ویژهایی به نام  L- typeکلسیمی

( ،)Acetylationگلیکولیزهشدن (،)Glycosylation

() )Dihydropyridine receptors (DHPRو گیرنده-

اضافه یا برداشتهشدن گلوکوزآمین ،o-GlcNAcylation

های رایانودین () )ryanodine receptor (RyRبرای

هورمونهای تیروئیدی( )81()Thyroid hormonsو

رهاسازی  Ca2+از شبکه سارکوپالسمی به درون سیتوزول و

آدیپونکتین( ،)Adiponectinمیکرو RNAها( micro

شروع فعالسازی انقباض عضالنی( )4و چهار انتقال دهنده

 ،)86()RNAsو همچنین تعامالت پروتئین با پروتئین نظیر

عمده  ، Ca2+از سیتوزول به خارج آن ،تبادل کلسیمی -

فسفولمبان ( ))PLN( phospholambanو سارکولیپین

سدیمی( ،) Na + /Ca 2+ exchangerپمپ کلسیمی

( ))SLN(Sarcolipinبر عملکرد  SERCA2تاثیر می-

سارکولمی(ATPase

2+

 ،) sarcolemmalCaانتقال

(،)Glutathionylation

نیتراتهشدن

گذارند(.)80

دهنده یکطرفه کلسیمی میتوکندریایی( Mitochondrial

یکی از عوامل اثر گذار بر  ،SERCA2پروتئین مهاری

 )Ca 2+ uniportو پمپ  ATPaseکلسیمی شبکه

فسفولمبان است که در غلظت سیتوزولی پایین کلسیم از

سارکوپالسمی( Sarco(endo)plasmic reticulum Ca

طریق تعامل با  SERCA2aموجب کاهش عملکرد آن می-

) )2+ ATPase (SERCAاست ( )8جهت پایان انقباض

گردد ( .)81کاهش میزان PLNو یا فسفریله شدن PLN

است(.)6 ,1 ,0

افزایش عملکرد  SERCA2را در پی دارد( .)80 ,80و اخیراٌ

بیش از  %01کلسیم خارج شده از سلولهای قلب

تغیرات فیزیولوژیکی ناحیه سیتوزولی و ناحیه خاللغشایی

موشها و بیش از  %03کلسیم بازجذب شده از سلولهای

 PLNمورد توجه قرار گرفته و عملکردهای متفاوتی را برای

قلبی انسان از طریق  )0-0(SERCAو ایزوفورمهای ویژه

بخشهای مختلف آن قائل شدهاند(.)0

،SERCA2a

تحقیقات مختلفی در زمینه مکانیسمهای درگیر در

 )83(،SERCA2bو شش ایزوفورم  SERCA3صورت

چرخه کلسیم در حین فعالیت صورت گرفته است ،دامهل و

میگیرد( .)88ایزوفرم  SERCA1aاغلب در عضالت

همکاران متعاقب  0روز تمرین زیر بیشینه تغییر معنیداری را

تندانقباض بزرگساالن ،و ایزوفورم  SERCA2aاغلب در

در محتوی  SERCA2aعضله چهارسر ران انسان مشاهده

عضالت قلبی و عضالت کندانقباض یافت میشود(.)80-88

نکردند( )13فریرا و همکاران افزایش  13درصدی محتوی

هرچند انواع ایزوفورمها ،با بیش از  %06مشابهت ساختاری،

پروتئین SERCA2aعضله نعلی موش را گزارش دادند

مکانیزم مشابهی برای انتقال Ca2+دارند(.)81بهعالوه

( .)18استامرز و همکاران با استفاده از تمرینات زیر بیشینه

آن،

،SERCA1b،SERCA1a
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همت اله مرادی و همکاران

کاهش محتوی  SERCA2aرا گزارش کردند ( )80و فارل

یافته و بیانگر اثر بیتمرینی بر افزایش نقش مهاری PLN

و همکاران ،با استفاده از تمرینات بیشینه ،افزایش محتوی

است(.)80

 SERCA2aرا نشان دادند( .)11همچنین فعالیت در بیماران

کاهش فسفولمبان و یا افزایش  SERCA2aموجب

قلبی با افزایش جذب  Ca2+و بهبود انقباضپذیری قلبی

برگشت سریعتر عضله به حالت استراحت و آمادگی جهت

( )10 ,80با افزایش محتوی پروتئین  )14( SERCA2بهبود

انقباض بعدی میگردد ،که شرایطی مطلوب برای فعالیت های

عملکرد )11( SERCA2aو یا افزایش فسفریله شدن PLN

ورزشی انفجاری است .همچنین افزایش فسفولمبان و یا

( )10 ,16 ,80و در پی آن کاهش نسبت PLN/ SERCA2

افزایش نسبت آن به  SERCA2aموجب تاخیر در خروج

همراه بوده است(.)80

کلسیم از سیتوزول و تاخیر در برگشت انبساط عضالنی می-

پاکاگنلی و همکاران پس از 80هفته فعالیت با شدت

گردد( )80که در فعالیتهای استقامتی موجب صرفهجویی

متوسط قبل از القاء بیماری pulmonary arterial (PAH

انرژی و خستگی کمتر میگردد( .)80با توجه به محتوی

 )hypertensionبر عدم اثرگذاری فعالیت بر فسفولمبان و

متفاوت  SERCA2aو فسفولمبان در عضالت اسکلتی

 SERCA2aرا تاکید کردند( .)11از طرف دیگر ،موریا و

کندانقباض و تندانقباض ،انتظار میرود که تارهای عضالنی

همکاران نشان دادند که چهار هفته تمرین با شدت متوسط

در حین تمرین با شدتهای مختلف به طرق متفاوتی نسبت

فورا و پس از القاء بیماری PAHو همچنین دو هفته پس از

به فشار تمرینی سازگار گردند .تحقیقات مختلفی در زمینه

القاء  PAHمیتواند مجددا سطوح  PLNو SERCA2a

 SERCA2aو همچنین PLNصورت گرفته است ،اما اکثر

را به سطح نرمال برگرداند( .)10سوارز و همکاران بیان

پژوهشها در عضله قلبی صورت گرفته است .ضمن آنکه

نمودند که پروتئینهای تنظیمی کلسیم موشهای صحرایی

نتایج متناقض بودهاند .لذا ،هدف پژوهش حاضر بررسی اثر

دارای بیماری  PAHو  )right ventricle ( RVبا تمرین

تعاملی بین شدتتمرین و نوع تار عضالنی بر میزان محتوی

هوازی شدت متوسط میتواند وضعیت اولیه برگردد و

پروتئین  SERCA2aو همچنین محتوی پروتئین فسفولمبان

موجب بهبود عملکرد قلبی آنان گردد(.)03

به عنوان مهار کننده  SERCA2aبا در نظر گرفتن بافت

در عضالت اسکلتی نیز نتایج مشابهی بدست آمد و

عضله اسکلتی بوده است.

عضالت دوقلوی موشهای تمرین کرده نسبت به موشهای
بیتمرین بیش از  %811افزایش محتوی  PLNفسفریله را
نشان داد( .)16استامرز و همکاران نشان دادند که فعالیت
موجب افزایش محتوی  PLNفسفریله میگردد و میزان
 PLNفسفریله در عضالت اسکلتی موشهای تمرینکرده
نسبت به موشهای کم تحرک باالتر است( .)80البته رز و
همکاران عنوان نمودند که افزایش سطوح فسفریله  PLNدر
عضالت چهار سر ران انسان یک اثر حاد به ورزش است و
پس از  0هفته تمرین و سازگاری از بین میرود( .)08همچنین
محتوی پروتئین  PLNفسفریله در موشهای غیرفعال کاهش

روش بررسی
راهبرد تحقیق از نوع تجربی ،و طرح تحقیق به صورت
پیش-آزمون و پس-آزمون با گروه کنترل بود 81 .سر موش
صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با میانگین وزن  113 ±01گرم
و سن  81هفته نمونههای تحقیق را تشکیل دادند .نمونهها به
صورت تصادفی در سه گروه تمرینی شدید( High
) ،)n=6( )interval intensity training(HIITگروه
تمرین ورزشی هوازی ( Aerobic exercise training
) ،)n=6( )(AETو یک گروه کنترل( )n=6تقسیم و شماره
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گذاری شدند .حیوانات مورد آزمایش در این تحقیق در دوره

بیهوش شدند و پس ازکشته شدن ،عضله باز کننده طویل

آشنایی و اجرای پروتکلهای تمرینی ،در محیطی با دمای

انگشتان() )Extensor digitorum longus(EDLبه

 22±2درجه سانتیگراد ،رطوبت نسبی  03تا  03درصد و

عنوان عضله تند انقباض و عضله نعلی() )Soleus(SOLبه

چرخه ی تاریکی به روشنایی  81:81ساعت نگهداری شدند.

عنوان عضله کند انقباض برداشته شد( .)00سپس با سرم

مسائل اخالقی در مورد کار با حیوانات آزمایشگاهی تحت

فیزیولوژیک شستشو ،و خون و مواد زاید آنان جدا گردید ،و

نظر کمیته اخالق دانشگاه اصفهان انجام گردید .دسترسی

جهت انجماد سریع بالفاصله درون نیتروژن مایع قرار داده

حیوانات به غذا و آب در تمامی مراحل تحقیق آزاد بود .هفته

شدند و به فریزر دمای -13درجه سانتیگراد منتقل شدند.

اول به منظور آشنایی با محیط نگهداری در نظر گرفته شد و

14ساعت بعد از نمونهگیری بافت عضالنی به وسیله

در این مدت ،گروههای تمرینی بر روی تردمیل با شدت پایین

ترازوی SARTORIUSمارک  CPA224Sبا دقت هزارم

83متر بر دقیقه ،به مدت  81دقیقه ،تمرین داده شدند .در هر

میلی گرم ،وزن کشی شده و از هر عضله به میزان 833 mg

دو جلسه  1دقیقه به زمان تمرین آنان اضافه گردید .شدت

جدا و پس از اضافه نمودن بافر ( Phosphate buffered

تمرین مورد استفاده برای گروه های  81،AETتا  81متر بر

 ))PBS()salinحاوی آنتی پروتئاز سیگما با استفاده از

دقیقه ،با تناوب استراحت فعال با شدت  83متر بر دقیقه ،و

هموژنایزر ،هموژنه شده و به وسیله سانتریفیوژ

برای گروههای 11 HIITتا  03متر بر دقیقه ،با تناوب

 Eppendorfمارک  5417Rبا دور  4333تا  6333مورد

استراحت فعال  83متر بر دقیقه بود( .)01این پروتکل به مدت

جداسازی سرم قرار گرفتند .برای سنجش میزان محتوی

 1روز در هفته و به مدت  1هفته اجرا گردید ،اعمال اضافه

پروتئینهای  SERCA2aو  PLNبا استفاده از کیتهای

بار از طریق افزایش تکرار تناوب تمرین در هر دو جلسه بوده

االیزا شرکت  zellbioآلمان دستگاه االیزا مارک Biotek

است .بنابراین در جلسه اول گروه تمرین  HIITبه مدت 84

استفاده شد .به منظور تجزیه و تحلیل و نرمال بودن دادهها از

دقیقه و مسافت  113متر را طی نمودند .پس از 0هفته زمان

آزمونهای توصیفی و استنباطی  ،ANOVAتحلیل عاملی،

تمرین به  44دقیقه و مسافت تمرین به  113متر در دقیقه

و  tمستقل ،در سطح  α=3/31استفاده گردید .تجزیه و تحلیل

رسید .در گروه تمرین  AETاز زمان  18دقیقه در جلسه اول

دادهها با استفاده از نسخه 11نرم افزار آماری  SPSSانجام

به  66دقیقه تمرین در جلسه آخر رسید ،الزم به ذکر است که

شد.

مسافت طی شده در هر دو گروه در هر جلسه و در پایان
دوره یکسان بود .در ابتدای هر جلسه تمرین گروههای
تمرینی  4دقیقه گرم کردن با شدت  83تا  81متر دویدن بر
روی تردمیل را اجرا میکردند.گروه کنترل روزانه به مدت 83
دقیقه بر روی تردمیل بدون حرکت قرار میگرفتند.
سنجش وزن ،قبل و پس از پایان دوره ،در ابتدای روز
صورت گرفت .در پایان  43جلسه تمرین ،نمونههای تحقیق
در آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی آبادان مورد تشریح و
تحلیل قرار گرفتند .بدین منظور ،با استفاده از اتر نمونه ها

یافتهها
نتایج نشان دادند که از نظر محتوی  SERCA2aدر
گروه کنترل میانگین عضله  )3/001±3/311( EDLکمتر از
عضله  )3/004±3/818(SOLبود که این تفاوت از نظر
آماری معنیدار بود ( p=3/338و  ، )t )83(=0/14و همچنین
در گروه  AETمیانگین عضله  )3/008±3/801( EDLکمتر
از عضله  )3/011±3/400( SOLبود که این تفاوت نیز از
نظر آماری معنیدار بود( p=3/303و  . )t )83( =1/800در
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گروه  HIITنیز میانگین عضله )3/686±3/108( EDL

( )3/064±3/131بود که این تفاوت نیز از نظر آماری معنیدار

کمتر از عضله  )3/011±3/861(SOLبود ولی این تفاوت از

نبود( p=3/114و  .)t )83( =8/101اما در گروه AET

نظر آماری معنیدار نبود( p=3/080و( )t )83(=8/314نمودار

میانگین عضله  )3/404±3/113( EDLکمتر از عضله SOL

.)8

( )3/080±3/801بود که این تفاوت از نظر آماری معنیدار
بهعالوه

نتایج

آزمون

ANOVA

محتوی

 SERCA2aدر عضله  EDLبعد از مداخله تمرینی در سه

بود ( p=3/330و ()t )83( =0/000نمودار .)0
نتایج آزمون  ANOVAمحتوی  PLNدر عضله

گروه نشان داد که بین گروه های کنترل HIIT ،وAET

 EDLبعد از مداخله تمرینی نشان داد که بین گروههای

اختالف معنیداری وجود داشته است(،1(=4/860 ،p=3/306

کنترل HIIT ،و AETاختالف معنیداری وجود داشته

 .)F)81آزمون تعقیبی شفه جهت پیگیری اختالف بین گروه-

است( .)F)81 ،1(=0/406 ،p=3/336آزمون تعقیبی شفه

ها نشان داد که میانگین  SERCA2aعضله  EDLپس از

جهت پیگیری اختالف بین گروهها نشان داد که میانگین

مداخله تمرینی در گروه  )3/686±3/108( HIITبه طور

 PLNعضله  EDLپس از مداخله تمرینی در گروه HIIT

معنیداری بیشتر از گروه کنترل(( )3/001±3/311

( )3/000±3/110به طور معنیداری بیشتر از گروه AET

 )p=3/301بوده است .اما میانگین محتوی SERCA2a

( )p=3/330 ( )3/404±3/113بوده است .اما میانگین محتوی

عضله  EDLدر گروه کنترل با گروه  )p=3/111 ( AETو

 PLNعضله  EDLدر گروه  HIITبا گروه کنترل (

گروه  HIITبا گروه  )p=3/168 ( AETاختالف معنیداری

 )p=3/160و گروه کنترل و گروه )p=3/314 ( AET

نداشت .همچنین آزمون  ANOVAمحتوی SERCA2a

اختالف معنیداری نداشت .همچنین آزمون ANOVA

در عضله  SOLبعد از مداخله تمرینی در سه گروه نشان داد

محتوی  PLNدر عضله  SOLبعد از مداخله تمرینی در سه

که بین آنها اختالف معنیداری وجود نداشته است

گروه نشان داد که بین آنها اختالف معنیداری وجود نداشته

(( )F)81 ،1(=8/101 ،p=3/031جدول  .)8بهعالوه تحلیل

است((. )F )81 ،1(=3.643 ،p=3/148جدول  )8ضمن آنکه

واریانس دوراهه نشان داد که بین شدت تمرین و نوع تار

تحلیل واریانس دوراهه بیانگر اثر تقابلی بین شدت تمرین و

عضالنی بر محتوی  SERCA2aاثر تقابلی معنیداری وجود

نوع تارعضالنی بر محتوی  PLNبود( p=3/331و

دارد( p=3/341و ( )F )1 ،03(=0/110جدول ( )1نمودار .)1

( )F )1 ،03(=1/001جدول ( )1نمودار .)4

همچنین نتایج نشان دادند که از نظر محتوی پروتئین

در عضله  EDLمحتوی  PLNبا تمرینات AET

مهاری  PLNدر گروه کنترل میانگین عضله EDL

نسبت به گروه کنترل 44درصد کاهش یافته است اما با

( )3/134±3/311بیشتر از عضله  )3/010±3/086(SOLبود

تمرینات HIITنسبت به گروه کنترل  86درصد افزایش داشته

اما این تفاوت از نظر آماری معنیدار نبود ( p=3/038و

است .در عضله  SOLبا روش  AETافزایش  81درصدی

 . )t )1/08(=3/811همچنین در گروه  HIITمیانگین عضله

و با روش  HIITکاهش  %4نسبت به گروه کنترل حاصل

EDL

()3/000±3/110

بیشتر

از

عضله

SOL

شده است(نمودار .)0
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جدول :1آزمون  Tبین عضالت نعلی و بازکننده طویل انگشتان در گروه های مختلف آزمایشی
متغیر

گروه

نوع عضله

() M±SD

اختالف میانگین

(SERCA2a)ng/ml

CO

) M±SD(EDL

0/332±0/000

0/662

) M±SD(SOL

0/0992±0/151

) M±SD(EDL

0/371±0/175

) M±SD(SOL

03702±03237

) M±SD(EDL

0/616±0/271

) M±SD(SOL

0/752±0/162

) M±SD(EDL

0/002±0/005

) M±SD(SOL

0/707±0/316

) M±SD(EDL

0/272±0/250

) M±SD(SOL

0/913±0/195

) M±SD(EDL

0/939±0/259

) M±SD(SOL

0/762±0/200

LIT

HIT

(PLN)ng/ml

CO

LIT

HIT

0/210
0/136
0/017
0/230
0/175

T

Df

P

9/22

10

0/00

10

2/133

10

1/052

5/71

0/120

10

3/377

10

1/295

0/030
0/317
0/901
0/007
0/222

*CO: Control group, HIT: High intensity training, LIT: Low intensity training

جدول :4نتیجه آزمون اثر بین شدت تمرین بر محتوی پروتئینی  SERCA2aو  PLNدر عضالت تند انقباض و کند انقباض
منبع واریانس

متغیر

( SERCA2a)ng/mlشدت(نعلی)

(PLN)ng/ml

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

میانگین مجذورات

نسبتF

P

ضریب
تاثیر

3/131

1

3/834

8/101

3/031

3/841

شدت()EDL

3/111

1

3/840

0/000

3/346

3/006

شدت(نعلی)

3/301

1

3/300

3/643

3/148

3/300

شدت()EDL

3/610

1

3/040

0/406

3/336

3/133

PLN. Phospholamban : SERCA. sarco/endo-plasmic reticulum ATPases

جدول :3نتیجه آزمون اثر تقابلی شدت تمرین و نوع تار عضالنی بر محتوی پروتئین های SERCA2aو PLN
متغیر

منبع واریانس

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

میانگین مجذورات

نسبتF

P

ضریب
تاثیر

( SERCA2a)ng/mlشدت*نوع عضله

3/486

1

3/131

0/110

3/341

3/803

شدت*نوع عضله

3/688

1

3/031

1/001

3/331

3/100

(PLN)ng/ml
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نمودار  :9میزان محتوی پروتئینی  SERCA2aدر عضالت نعلی  SOLو بازکننده طویل انگشتان  . EDLمحتوی پروتئینی
 SERCA2aعضله  EDLبا افزایش شدت تمرین از  AETبه سمت  HIITنسبت به گروه کنترل افزایش یافته است در صورتی که
در عضله  SOLمحتوی پروتئینی  SERCA2aبا افزایش شدت تمرین روند کاهشی را نشان میدهد.

نمودار  :4اثر تقابلی شدت تمرین و نوع عضله بر  .SERCA2aشدت تمرین به گونهایی متفاوت موجب تغییر محتوی پروتئینی
 SERCA2aدر عضله  EDLنسبت به عضله  SOLگردیده است .با توجه به اثر افزایش محتوی پروتئینی  SERCA2aدر عضله
 EDLو اثر کاهشی محتوی پروتئینی  SERCA2aدر عضله نعلی میتوان مشاهده کرد که پاسخ نوع تار عضالنی نسبت به شدت
تمرین متفاوت و بیانگر احتمال اثر تعاملی میباشد.
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نمودار  :3میزان محتوی پروتئینی فسفولمبان( )PLNدر عضالت نعلی  SOLو بازکننده طویل انگشتان  . EDLمشاهده شد که تارهای
عضالنی به گونه ایی متفاوت نسبت به شدت تمرین سازگاری حاصل نموده اند و روش  AETموجب کاهش بیشتری در محتوی
پروتئینی  PLNدر عضله  EDLگریده است.

نمودار  :2اثر تقابلی شدت تمرین و نوع عضله بر  .PLNشدت تمرین به گونه ایی متفاوت موجب تغییر محتوی پروتئینی  PLNدر
عضله بازکننده طویل نسبت به عضله نعلی گردیده است .محتوی پروتئینی  PLNعضالت  EDLو  SOLدر گروه کنترل مشابه است،
اما عضله  EDLبا روش AETکاهش محتوی پروتئینی و با تمرین  HIITافزایش محتوی پروتئینی  PLNرا نشان میدهد .در حالی
که عضله  SOLبا  AETافزایش محتوی پروتئینی و با تمرین  HIITکاهش محتوی پروتئینی را نشان میدهد و میتوان تعامل بین
شدت و نوع عضله را بر محتوی پروتئینی  PLNمشاهده نمود.
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نمودار :5نسبت  PLN/SERCA2aبا در نظر گرفتن نوع عضله در گروههای مختلف .مشاهده شد که تمرینات ورزشی بهویژه روش
 AETسبب کاهش نسبت  PLN/SERCA2aدر عضالت  EDLگردیده است و موجب بهبود مجموع عضله در جابجایی کلسیم از
سیتوزول میگردد.

بحث
بر اساس نتایج تحقیق ،تمرین با شدتهای مختلف
موجب کاهش محتوی پروتئینی  SERCA2aدر عضالت

نیاورد ،اما در عضله  ،EDLنسبت به گروه کنترل ،اندکی
افزایش یافت.

کندانقباض ()SOLمیگردد ،اما در عضله تند انقباض

کاهش محتوی پروتئینی  PLNافزایش عملکرد

( )EDLموجب افزایش  SERCA2aمیشود .تغیرات با

 SERCA2aو انبساط عضالنی سریعتر را در پی دارد(.)80

شدت های مختلف با توجه به نوع تار عضالنی متفاوت بوده

تمرین به روش  AETدر عضله  EDLبیشترین کاهش را

است ،بدین صورت که عضله  EDLبا روش  AETتغیرات

در محتوی پروتئینی  PLNبه همراه داشته است( نمودار ،)0

ناچیزی را نشان میدهد ،اما با روش  HIITافزایش محتوی

پس از تمرین ،نسبت PLNبه  SERCA2aعضله EDL

پروتئینی  SERCA2aمشاهده میشود .در حالی که ،عضله

در گروه  ،AETنسبت به گروه کنترل ،به طور قابل توجهی

 SOLبا هر دو شدت تمرین کاهش محتوی پروتئینی

کاهش یافت(نمودار )1که حاصل کاهش محتوی پروتئینی

 SERCA2aرا نشان داده است.

 PLNاست(نمودار  .)0ضمن آنکه با روش  ،HIITنسبت

در خصوص محتوی پروتئینی فسفولمبان(،)PLN

به گروه کنترل ،کاهش نسبت PLNبه  SERCA2aمشاهده

نتایج بیانگر اثر تعاملی بین عامل شدتتمرین و عامل نوع تار

شد .با این وجود ،بهبود این نسبت بهدلیل افزایش محتوی

عضالنی بود .تمرین به روش  AETموجب افزایش PLN

پروتئینی ( SERCA2aنمودار  )8است زیرا تغییری در

در عضله  SOLو همزمان کاهش محتوی پروتئینی آن در

میزان  PLNصورت نگرفته است .در حقیقت با روش HIIT

عضله  EDLگردید .با این حال تمرین با روشHIIT

افزایش محتوی پروتئینی مهاری  PLNنیز صورت گرفته

تغییری در محتوی پروتئینی  PLNعضله  SOLبوجود

است( نمودار  .)0با مشاهده نمودار  1میتوان مشاهده نمود
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که نسبت PLNبه  SERCA2aپس از تمرین در عضله

مسیرهای

 SOLافزایش یافته است و از نمودار  8مشاهده میگردد که

TFAM&TFB2M

در اثرکاهش  SERCA2aبا هر دو روش تمرینی در عضله

transcription factor A& Mitochondrial
 )transcription factor B2بر میزان نسخهبرداری

 SOLاین امر صورت گرفته است و این به معنی کاهش
انتقال کلسیم به خارج از سیتوزول و طوالنی شدن زمان
انقباض عضالنی است که مطلوب رشتههای استقامتی می-
باشد(.)11
نتایج تحقیق با نتایج جانسن و همکاران( ،)11بوئینو و
همکاران( )04همخوانی دارد .از نظر شدت تمرین تحقیق
آنان نیز در شدتی باال صورت گرفته است که با روش HIIT
تحقیق حاضر مشابه بود ،به نظر میرسد که شدت تمرین
برای سازگاری مکانیسمهای درگیر در چرخه کلسیم حیاتی
میباشد( )11اگرچه بوئینو و همکاران بهبود عملکرد
 SERCA2aعضله قلبی را گزارش کردند( .)04ولی با
تحقیق فریرا وهمکاران( ،)18دامهل و همکاران همخوانی
ندارد( .)13فریرا و همکاران افزایش  SERCA2aرا در
عضله نعلی موش گزارش نمودند و احتمال دارد که نوع نمونه
آزمایشگاهی بر نتیجه اثر متفاوتی را نشان داده باشد(،)01
نمونه آزمایشی دامهل و همکاران نیز عضله چهارسرران انسان
بود که پس از تمرین تغییری را درمحتوی پروتئینی
 SERCA2aنشان نداد .عضله چهار سر ران ،برخالف
عضالت مورد استفاده در این تحقیق ،که دارای بیشترین تراکم
نوع تار کند انقباض و تند انقباض بودند ،حاوی ترکیبی از
انواع تارهای عضالنی در دامنهایی از تارهای تندانقباض و
کندانقباض میباشد و ممکن است عدم تغییر مربوط به پاسخ-
های آمیخته شده بدون توجه به نوع تار عضالنی باشد(.)13
در طی ورزش نسبت به زمان استراحت ،نیازهای انرژی
سلولی تا  833برابر افزایش مییابد( )06و بیش از  43تا 13
درصد این انرژی توسط  SERCAاستفاده میگردد(.)00
فعالیت ورزشی از طریق هورمونهای تیروئیدی T3و ،T4
هورمون آدیپونکتین و مسیرهای  PI3k/AKTو همچنین

ناشی

از

تنظیم

میتوکندریایی

( Mitochondrial

 SERCA2aو همچنین برعملکرد پروتئین SERCA2a
از طریق مسیرهای بتاآدرنرژیک ،و فعالسازی،CaMKII
موجب فسفریله شدن  PLNو  SLNمیگردد( .)80ضمن
آنکه فعالیت ورزشی با فرایندهای گلیکولیزهکردن(،)01
گلوکوزآمینهکردن( ،)43 ,00و استیلهکردن SERCA2a
موجب کاهش عملکرد آن میگردد( .)48بهعالوه ،آمادگی
هوازی همبستگی مثبتی با بیوژنز میتوکندریایی دارد و
 ،TFAMبه عنوان یکی از مسیرهای موثر بر عملکرد
 ،SERCA2aدر ورزشکاران نخبه به میزان بیشتری بیان
میگردد(.)41
بهعالوه ،در حین فعالیت ،آنزیم آدنوزین منوفسفات
فعال شده با پروتئین کیناز( )AMPKبر  SERCA2aو
 PLNاثر میگذارد( AMPKα2 .)40یکی از زیرمجموعه-
های آن در فعالسازی آنزیمهای میتوکندریایی نقش دارد(.)44
یونگ و همکاران نشان دادند که پس از یک جلسه تمرین،
عضالت انسان پاسخ متفاوتی در مقدار  AMPKα2را نشان
میدهند .در حالی که تارهای نوع  STو نوع  FTaتقریبا 43
درصد افزایش داشتند ،تارهای نوع  FTxبیش از  63درصد
افزایش یافتند( .)41وندربروگ و کالرک بیان کرده اند که
ایزوفورمهای  SERCA2aبه دالیل نامشخص پاسخهایی
متفاوت را در فیبرهای نوع  8و نوع  1نشان میدهند( .)46به
نظر میرسد مشابه تحقیق حاضر عضالت تندانقباض
سازگاری بهتری را نسبت به فعالیت نشان میدهند .
همچنین نتایج کمی و همکاران در محتوی پروتئینی
 PLNبا با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد ،و دلیل بهبود
عملکرد از دیدگاه آنان افزایش میزان  PLNفسفریله بوده
است( .)80همچنین مک دانل و همکاران افزایش PLN
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فسفریله را گزارش نمودند .مجموعاً اکثر تحقیقات بیان کرده-

فعالیت با شدت متفاوت در عضالت کندانقباض و

اند که محتوی پروتئین  PLNموشهای تمرین کرده پایینتر

تندانقباض نتایج متفاوتی را به همراه دارد .با در نظر گرفتن

است( .)13کمی و همکاران بیان نمودند که اکثر تحقیقات

عوامل متعدد اثر گذار بر  ،SERCA2aو همچنین ضریب

انجام شده به بررسی اثر فعالیت و تغیرات محتوی پروتئین

تاثیر پایین تا متوسط نتایج بدست آمده (جدول  ،)1به نظر

 PLNفسفریله در پاسخ به تحریکات بتاآدرنرژیک و یا

میرسد که عوامل دیگری در تغییرات پروتئین SERCA2a

 CaMKIIپرداختهاند( .)80با اینوجود ،تحقیق در زمینه

و  PLNو عملکرد  SERCA2aدر انتقال کلسیم اثرگذار

 PLNغیرفسفریله در عضالت اسکلتی با فعالیت ورزشی

باشند .اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه عوامل موثر بر

مورد توجه کمتری قرار گرفته است و تحقیق حاضر از معدود

 SERCA2aو عملکرد چرخه کلسیم در سطح بیان ژن و

تحقیقاتی است که سازگاری بلندمدت محتوی پروتئین PLN

نسخهبرداری و در عضله قلبی صورت گرفتهاند .بدلیل

غیرفسفریله ،به عنوان ایزوفورم ساختاری آن را مورد بررسی

مشکالت ناشی از نمونهبرداری بافتی و همچنین عوامل متعدد

قرار داده است.

موثر بر عملکرد چرخه کلسیم لزوم تحقیقات گسترده با در

ضمن آنکه ،هورمونهای تیروئیدی ( ، )80آدیپونکتین

نظر گرفتن تغیرات ساختاری مکانیسمهای انتقالی ،تغیرات

( )40گلیکولیزه ( )01موجب فیفریله شدن  PLNمیگردند.

فنوتایپ عضالنی و همچنین آزمونهای عملکردی ورزشی،

بهعالوه AMPKα2 ،نقش مهمی در پاسخ  PLNبه فعالیت

مانند آزمونهای هوازی و بیهوازی ،در تحقیقات بعدی برای

دارد و میتواند به عنوان یکی از مکانیزمهای موثر بر PLN

شناسایی مکانیسم دقیق چرخه کلسیم باید صورت گیرد.

در حین ورزش باشد ،و در موشهایی که آنزیم AMPKα2
آنان مهار شده بود ،فسفریالسیون  PLNصورت نگرفت و

قدردانی

عملکرد  SERCAکاهش یافت( .)16به نظر میرسد عوامل

قابل ذکر است این مقاله از پایان نامه دانشجویی دکتری

زیادی بر چرخه کلسیم درون سیتوزولی اثر میگذارد که به

فیزیولوژی ورزشی دانشگاه اصفهان با عنوان " تعیین اثر یک

طور پیوسته ایی با یکدیگر ارتباط دارند و برای درک مکانیسم

دوره تمرینات شدید ،کم شدت و بیتمرینی بر محتوی

دقیق آن باید تحقیقی جامع با حداکثر فاکتورهای اثرگذار و با

پروتئینی عضالنی سارکولیپین ،فسفولمبان ،و  SERCAدر

تعداد نمونههای بیشتر انجام گیرد.

عضالت تندانقباض و کندانقباض موشهای صحرایی نژاد
ویستار " استخراج گردیده است.
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Effect of High Interval Intensity Training and Aerobic Exercise on the
Content of the SERCA2a and Phospholamban Proteins in Slow-Twitch
and Fast Twitch Muscles of Wistar Rat
Hemmat Allah Moradi1, Fahimeh Esfarjani2*, Sayed Mohammad Marandi 3

Abstract
Background and Objective: The control of cytosolic calcium is
precisely due to its major role in the muscle contraction. So, we
investigated the changes in FULL NAME FIRST (SERCA2a), the
most important calcium transmitter, and its inhibitory,
(Phospholamban Proteins (PLN), with exercise.
Subjects and Methods: Eighteen adult male Wistar rats were placed
in three groups, aerobic exercise training (AET), high intensity
interval training (HIIT), and control group (CO). The AET and HIIT
groups ran on treadmill at speeds of 12-15 (m/min), and 25 to 30
(m/min), respectively, 5 days a week for 8 weeks. At the end, the
extensor digitorum longus (EDL) and soleus (sol) muscles were
extracted and the concentration of SERCA2a and PLN proteins were
measured using ELISA kits. One way ANOVA, independent t-test,
and two-way analyze of variance at the significance level (α = 0.05)
were used.
Results: In terms of SERCA2a, there was a significant difference
between the EDL and SOL muscles in the control group (P=0.001)
and the AET group (P=0.030). Also, there was a significant
difference in PLN between EDL and SOL muscles only in the AET
group (P=0.007). Also, there was a significant difference between
the control groups, AET and HIIT in terms of SERCA2a (P=0.046)
and PLN (P=0.006). In addition, an interactive effect was observed
between exercise intensity and muscle fiber type on the SERCA2a
(P =0.042) and also PLN (P = 0.008).
Conclusion: To achieve optimal muscle function, especially factors
affecting calcium transmission, it is necessary to consider
simultaneously the type of muscle fiber and the intensity of exercise
appropriate to it.
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