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Abstract
Chlorpyrifos is an organophosphate toxin used to control agricultural pests. These toxins
cause oxidative stress and apoptosis in various tissues of the body, including the heart.
SERCA2a and NKX2-5 are genes that regulate contractile function and heart growth.
Previous studies have shown a positive effect of physical activity on the expression of
these genes in heart failure, but so far, changes in these genes following the use of physical
activity in chlorpyrifos poisoning have not been studied. The aim of the present study was
to investigate the independent and interactive effect of aerobic exercise and eugenol
supplementation on the expression of SERCA2a and NKX2-5 genes in the heart tissue of
rats poisoned with chlorpyrifos. Thirty-six Wistar male rats were divided into six groups
(six in each group) with the names healthy control, sham, poison control, aerobic exercise
poison, eugenol poison, and toxic + aerobic exercise + eugenol. Aerobic training was
performed on a rodent treadmill (five sessions per week, each session lasting 20 minutes
at a speed of 26 meters per minute) for four weeks. Eugenol at a dose of 250 mg/kg body
weight was fed to the rats of the supplement groups (five days a week for four weeks using
gavage). Data were analyzed using one-way ANOVA with Tukey post-hoc test and P
<0.05 was considered as a significant change. The results of the current study showed that
poisoning significantly reduced the expression of SERCA2a and NKX2-5 genes in cardiac
tissue. Exercise (no supplementation) increased the SERCA2a and NKX2-5 genes in the
hearts of poisoned rats. Exercise-eugenol interaction did not cause a synergistic effect.
Overall, in the present study, exercise seems to be a more important factor than eugenol
in reducing the effect of chronic intoxication on the heart. Further studies with higher
doses of eugenol supplementation are needed.
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Extended Abstract
Background and Purpose
Chlorpyrifos is an organophosphate toxin used to control agricultural pests (1).
These toxins cause oxidative stress and apoptosis in various tissues of the body
including the heart. SERCA2a and NKX2-5 are genes that regulate contractile
function and heart growth (2, 3). Previous studies have shown a positive effect of
physical activity on the expression of these genes in heart failure (4), but so far,
changes in these genes following the use of physical activity in chlorpyrifos
poisoning have not been studied. The aim of the present study was to investigate
the independent and interactive effect of aerobic exercise and eugenol
supplementation on the expression of SERCA2a and NKX2-5 genes in the heart
tissue of rats poisoned with chlorpyrifos.

Materials and Method
Thirty-six Wistar male rats were divided into six groups (six in each group) with
the names healthy control, sham, poison control, aerobic exercise poison, eugenol
poison, and toxic + aerobic exercise + eugenol. Aerobic training was performed
on a rodent treadmill (five sessions per week, each session lasting 20 minutes at a
speed of 26 meters per minute) for four weeks (Table 1) (5). Eugenol at a dose of
250 mg/kg body weight was fed to the rats of the supplement groups (five days a
week for four weeks using gavage) (6). Sampling was taken 48 hours after the last
intervention with at least eight hours of fasting. After anesthetization, the tissues
were rapidly isolated and washed with saline phosphate buffer solution (PBS).
The apex of the heart sample was removed and placed inside the microtube. The
samples were frozen using liquid nitrogen and stored in a -80 freezer until tissue
analysis. SERCA2a and NKX2-5 were measured using real-time PCR (7). Data
were analyzed using one-way ANOVA with Tukey post-hoc test and P <0.05 was
considered as a significant change.
Table 1. Aerobic exercise training protocol.
Week

Warm-up

1st

-

2nd

-

3rd

5 minutes at a speed
9 meters per minute
5 minutes at a speed
9 meters per minute
5 minutes at a speed
9 meters per minute
5 minutes at a speed
9 meters per minute

4th
5th
6th

of
of
of
of

The main body of
exercise
20 minutes at a speed of
9 meters per minute
20 minutes at a speed of
9 meters per minute
20 minutes at a speed of
16 meters per minute
20 minutes at a speed of
20 meters per minute
20 minutes at a speed of
26 meters per minute
20 minutes at a speed of
26 meters per minute

Cool down
5 minutes at a speed
9 meters per minute
5 minutes at a speed
9 meters per minute
5 minutes at a speed
9 meters per minute
5 minutes at a speed
9 meters per minute

of
of
of
of
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Results
Expression of NKX2-5 gene of cardiac tissue had a significant difference between
the studied groups (P = 0.001). Pair comparisons obtained from Tukey post hoc
test showed that due to chlorpyrifos poisoning (comparison of the healthy control
group with the toxic control group), NKX2-5 gene expression was significantly
reduced (P = 0.001). Injection (sham) had no significant effect on the expression
of this gene (P = 0.001). Aerobic exercise increased the expression of this gene
compared to the poisoned control group (P = 0.038). Eugenol induction had no
significant effect on the expression of this gene compared to the toxic control
group (P = 0.637). Simultaneous aerobic exercise and eugenol could significantly
increase the expression of this gene compared to the poisoned control group (P =
0.001). Simultaneous aerobic exercise and eugenol significantly increased the
expression of this gene concerning the eugenol group (P = 0.003), but no
significant difference was observed between the aerobic exercise group and
eugenol with the aerobic exercise group alone (P = 0.145). There was no
significant difference between the aerobic exercise group and the eugenol group
in the expression of this gene (P = 0.596). Regarding the expression of the
SERCA2a gene in cardiac tissue, a significant difference was observed between
the studied groups (P = 0.001). Pair comparisons obtained from Tukey post hoc
test showed that due to chlorpyrifos poisoning (comparison of the healthy control
group with the toxic control group), expression of SERCA2a gene was
significantly reduced (P = 0.001). Injection (sham) had no significant effect on the
expression of this gene (P = 0.983). Aerobic exercise increased the expression of
this gene compared to the control group (P = 0.001). Eugenol induction had no
significant effect on the expression of this gene compared to the toxic control
group (P = 0.057). Simultaneous aerobic exercise and eugenol could significantly
increase the expression of this gene compared to the poisoned control group (P =
0.001). Co-occurrence of aerobic exercise and eugenol significantly increased the
expression of this gene concerning the eugenol group (P = 0.004), but a significant
difference was observed between the aerobic exercise group and eugenol with the
aerobic exercise group alone (P = 0.131). There was no significant difference in
the expression of this gene between the aerobic exercise group and eugenol.

Conclusion
The present study showed that poisoning significantly reduced the expression of
SERCA2a and NKX2-5 genes in cardiac tissue. Exercise (no supplementation)
increased the SERCA2a and NKX2-5 genes in the hearts of poisoned rats.
Exercise-eugenol interaction did not cause a synergistic effect. Overall, in the
present study, exercise seems to be a more important factor than eugenol in
reducing the effect of chronic intoxication on the heart. Further studies with higher
doses of eugenol supplementation are needed.
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Article Massage
The present study showed the beneficial effect of aerobic exercise on the
expression of SERCA2a and NKX2-5 genes in the hearts of rats poisoned with
chlorpyrifos. Considering that there was no significant difference between
exercise-supplement and exercise groups and due to the lack of significant change
in these genes in response to eugenol supplementation, exercise seems to be a
more important factor than eugenol to reduce the effect. Chronic toxicity to the
heart. However, to express this issue, other studies with higher doses of eugenol
seem necessary.

Keywords: Oxidative Stress, Apoptosis, Organophosphate Toxins, Physical
Activity, Poisoning, Eugenol Supplement
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فيزيولوژي ورزشي
مقالة پژوهشي

اثر تمرین هوازی و مکمل اوژنول بر بیان ژنهای  SERCA2aو
 NKX2-5بافت قلب در رتهای مسموم شده با کلروپیریفوس

1

علیبمانی رنجبر ،1حسن متینهمایی ، 2صالح رحمتی احمدآباد

3

 .1گروه فیزیولوژی ورزش ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2گروه فیزیولوژی ورزش ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)
 .2گروه تربیتبدنی ،واحد پردیس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پردیس ،ایران
تاريخ دريافت1399/12/10 :

تاريخ پذيرش1400/06/08 :

چکیده
کلروپيريفوس از سموم ارگانوفسفره است که براي کنترل آفات کشاورزي استفاده ميشود .اين سموم باعث ايجاد
استرس اکسيداتيو و آپوپتوزيس در بافتهاي مختلف بدن از جمله قلب ميشوند SERCA2a .و  NKX2-5از
ژنهايياند که تنظيمکنندۀ عملکرد انقباضي و رشد قلب هستند .مطالعات پيشين اثر مثبت فعاليت بدني را بر بيان
ژنهاي ذکرشده در وضعيت نارسايي قلبي نشان دادهاند ،ولي تاکنون تغييرات اين ژنها متعاقب استفاده از فعاليت
بدني در وضعيت مسموميت با کلروپيريفوس بررسي نشده است؛ ازاينرو در پژوهش حاضر به بررسي اثر مستقل و
تعاملي تمرين هوازي و مکمل اوژنول بر بيان ژنهاي  SERCA2aو  NKX2-5در بافت قلب رتهاي مسمومشده
با کلروپيريفوس پرداخته شده است .تعداد  36سر رت نر نژاد ويستار به شش گروه (شش سر در هر گروه) با نامهاي
کنترل سالم ،شم ،کنترل مسموم ،مسموم تمرين هوازي ،مسموم اوژنول و مسموم  +تمرين هوازي  +اوژنول تقسيم
شدند .تمرين هوازي روي تردميل مخصوص جوندگان (پنج جلسه در هفته ،هر جلسه  20دقيقه و با سرعت  26متر
بر دقيقه) بهمدت چهار هفته اجرا شد .اوژنول با دوز  250ميليگرم بهازاي هر کيلوگرم وزن بدن ،پنج روز در هفته
و بهمدت چهار هفته با استفاده از گاواژ به رتهاي گروههاي مکمل خورانده شد .دادهها با استفاده از آزمونهاي
تحليل واريانس يکطرفه و تعقيبي توکي تحليل شدند و  P < 0.05بهعنوان تغيير معنادار در نظر گرفته شد .نتايج
نشان داد ،مسموميت بهطور معناداري بيان ژنهاي  SERCA2aو  NKX2-5را در بافت قلب کاهش داد .همچنين
تمرين (نه مکمل) بيان ژنهاي  SERCA2aو  NKX2-5را در قلب رتهاي مسموم افزايش داد .بههرحال ،تعامل
تمرين-اوژنول باعث ايجاد اثر سينرژيک نشد .درمجموع به نظر ميرسد در مطالعة حاضر تمرين عاملي مهمتر در
مقايسه با اوژنول براي کاهش اثر مسموميت مزمن بر قلب است؛ البته انجامدادن مطالعاتي در آينده با دوزهاي
بيشتر مکملدهي اوژنول نياز است.

واژگان کلیدی :استرس اکسيداتيو ،آپوپتوزيس ،سموم ارگانوفسفره ،فعاليت بدني ،مسموميت ،مکمل اوژنول.
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مقدمه
در کشورهای درحالتوسعه جمعیت رو به افزایش است و درپی آن ،تقاضا برای غذا بیشتر شده است.
با توجه به اینکه کشاورزی عمدهترین موادغذایی افراد جامعه را تأمین میکند ،نیاز است کشاورزان
محصوالت را بهصورت غیرارگانیک تولید کنند .بدینمنظور برای مقابله با آفات کشاورزی برای افزایش
تولید محصول بیشتر ،سموم مختلفی استفاده میشوند ( .)1 ،2ارگانوفسفرهها جزو سموم کشاورزی
محسوب میشود که کلروپیریفوس یک حشرهکش از این گروه است .کلروپیریفوس از طریق پوست،
مجاری تنفسی و دستگاه گوارش وارد بدن میشود و بهسرعت در کبد و کلیه به متابولیت فعال
تبدیل میشود (.)2 ،3
با توجه به مطالعات پیشین به نظر میرسد که بافت قلب از اندامهایی باشد که تحتتأثیر سموم با
مکانیسم افزایش آپوپتوزیس 1روبهرو میشود ( .)4 ،5چرخۀ یون کلسیم 2نقش اساسی در انقباض و
استراحت کاردیومیوسیتها 3دارد .شبکۀ سارکوپالسمی 4بهعنوان یک اندامک برای ذخیرۀ کلسیم
عمل می کند که عمل آزاد شدن و جذب مجدد کلسیم را در انقباض و استراحت قلب انجام میدهد.
 5SERCA2aزیرگروه شبکۀ سارکوپالسمی/آندوپالسمی است که در قلب بیان میشود ( .)6تنظیم
فعالیت  ،SERCA2aانقباض و استراحت قلب را کنترل میکند و بر عملکرد قلب تأثیر دارد .نشان
داده شده است که بیان ژن و فعالیت  SERCA2aدر نارسایی قلبی کاهش مییابد (NKX2-5 .)6 ،7
(همچنین به نام  Csxشناخته میشود) ژنی است که نقش کلیدی در ساخت یک قلب سالم از نظر
ریختشناسی دارد ( .)8 ،9نشان داده شده است که حذف این ژن از موشها در آزمایشگاه ،موجب
مرگ آنها بهدلیل تشکیلنشدن حفرات قلبی میشود ( NKX2-5 .)9رشد عضلۀ قلب را تنظیم میکند
و اختالل در بیان آن موجب رشد نامتقارن بطنهای قلب میشود ( .)10نشان داده شده است که این
ژن برای رشد طبیعی قلب ضروری است و جهشهای آن موجب بیماریهای مادرزادی قلب میشود
(.)11
کلروپیریفوس بر همۀ بافتها اثرگذار است و باعث ایجاد صدمات سلولی و ژنتیکی میشود .نشان داده
شده است که این سم باعث آسیب در  DNAدر بافتهای کبد ،کلیه ،مغز و طحال میشود (.)12
قرارگیری درمعرض کلروپیریفوس تأثیر نامطلوبی بر فشارخون و ضربان قلب استراحتی دارد (.)13
همچنین قرارگیری درمعرض این سم باعث کاهش آنتیاکسیدانهای قلب ،افزایش پراکسیداسیون
1. Apoptosis
2. Ca2+
3. Cardiomyocytes
)4. Sarcoplasmic Reticulum (SR
)5. Sarco/Endoplasmic Reticulum Ca2+ Adenosine Triphosphatase-2a (SERCA2a

رنجبر :اثر تمرين هوازي و مکمل اوژنول بر بيان ژنهاي ...

145

لیپیدی ،افزایش آپوپتوزیس بافت قلب و نارسایی قلبی میشود ( .)14 ،15افزایش آنزیمهای کبدی و
اکسیداتیو بهواسطۀ قرارگیری درمعرض این سم گزارش شده است (.)16
مطالعات پیشین تأثیر فعالیت بدنی منظم و مکملسازی گیاهان دارویی بر تغییر بیان ژنها را در
بافتهای مختلف نشان دادهاند ( .)17-19تأثیرات مثبت تمرین هوازی بر بهبود آثار سم کلروپیریفوس
در برخی مطالعات بررسی شده است ( .)20 ،21نشان داده شده است که استفاده از تمرینهای هوازی
باعث بهبود تخریب بافتی ناشی از سم کلروپیریفوس در رتها میشود ( .)20 ،21امروزه به مکمل-
سازی مادۀ مؤثر گیاه دارویی میخک به نام اوژنول بسیار توجه شده است .پژوهشهای زیادی اثرات
ضدالتهابی ،ضدسرطانی ،ضدآپوپتوزی ،آنتیاکسیدانی و ضداسترس اکسیداتیو اوژنول را تأیید کردهاند
( .)24-22همچنین مطالعاتی کاهش تخریب بافتی ایجادشده بهواسطۀ کلروپیریفوس در کبد و بیضه
را متعاقب مکملسازی اوژنول نشان دادهاند ( .)20 ،21اثر تمرین و مکمل اوژنول بر بیان ژنهای
 SERCA2aو  NKX2-5در وضعیت مسمومیت با کلروپیریفوس بررسی نشده است .تنها مطالعاتی اثر
مثبت تمرین بر بیان ژنهای  )25-27( SERCA2aو  NKX2-5را ( )28 ،29در وضعیت بیماری قلبی
نشان دادهاند .همچنین اثر اوژنول در سرکوب درد از طریق اثر بر کانال کلسیمی  1Tنشان داده شده
است (.)30
با توجه به توضیحات ذکرشده ،در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تمرین هوازی و مکمل اوژنول بر
بیان ژنهای  SERCA2aو  NKX2-5در بافت قلب رتهای مسمومشده با کلروپیریفوس پرداخته
شده است .هریک از مداخالت پژوهش (تمرین و مکمل) بهطور مستقل ممکن است اثراتی را بر بیان
ژنهای ذکرشده داشته باشند ،اما تعامل دو مداخلۀ مستقل ممکن است باعث تقویت ،تعدیل یا نبود
تفاوت در مقایسه با اثر مستقل یک مداخله شود؛ بنابراین در پژوهش حاضر اثر تعاملی تمرین هوازی
و مکمل اوژنول بر بیان ژنهای  SERCA2aو  NKX2-5در بافت قلب نیز بررسی میشود.
روش پژوهش
حيوانات
تعداد  36رت نر (نژاد ویستار ،هشت هفته سن با دامنۀ وزنی  180تا  220گرم) بهعنوان آزمودنی
مطالعه شدند .رتها از انستیتو پاستور تهران خریداری شدند و به پانسیون آزمایشگاه هیستوژنوتک
انتقال داده شدند .حیوانات بهمدت یک هفته بدون هیچگونه استرس در محل جدید نگهداری شدند.
حیوانخانه دارای شرایط استاندارد بود (دمای  20-22درجۀ سانتیگراد ،رطوبت  55درصد ،سیکل
 12ساعت تاریکی/روشنایی) .هر شش رت در یک قفس از جنس پلیکربنات شفاف با قابلیت اتوکالو
1. T-type Ca2+
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به ابعاد  26/5 × 42 × 15نگهداری شدند .رتها به آب (بطری  300میلیلیتری شفاف و مدرج با
قابلیت اتوکالو و همراه با کالهک یک سانتیمتری از جنس استنلس استیل بدون رزوه) و غذای کافی
(محصول شرکت بهپرور ،ایران) دسترسی داشتند .تمام اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی مصوب
وزارت بهداشت جمهوری اسالمی در این مطالعه رعایت شد .همچنین پژوهش حاضر دارای تأییدیه از
کمیتۀ اخالق در پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران به شمارۀ Iriau.iaug.rec1398.008
است.
حیوانات با استفاده از روش تصادفیسازی ساده و بهطور مساوی در شش گروه به نامهای کنترل سالم،
شم ،کنترل مسموم ،مسموم تمرین هوازی ،مسموم اوژنول و مسموم  +تمرین هوازی  +اوژنول تقسیم
شدند.
القاي مسموميت
حیوانات با استفاده از سم کلروپیریفوس (ساخت شرکت سیگما آلدریچ آمریکا )1مسموم شدند .سم
کلروپیریفوس به مقدار سه میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن ،پنج وهله در هفته و بهمدت شش
هفته به موشها بهصورت درونصفاقی تزریق شد ( .)31برای رقیقکردن و تزریق سم از نرمال سالین
نُه درصد استفاده شد .سم و نرمال سالین با استفاده از دستگاه سونیکیتور 2کامالً همگن شدند و تزریق
بهصورت درونصفاقی انجام شد .برای بررسی اثر اقدام به تزریق ،به رتهای گروه شم نرمال سالین
تزریق شد.
دستورالعمل تمرين هوازي
در ابتدا رتها بهمدت دو هفته با تردمیل مخصوص جوندگان (شش الین ،ساخت ایران) آشنا شدند
(پنج جلسه در هفته ،هر جلسه  20دقیقه و با سرعت نُه متر بر دقیقه) .پس از آشناسازی ،تمرین
هوازی با شدت متوسط (سرعت  16متر بر دقیقه )شروع شد و بهمدت چهار هفته ادامه یافت .هر
جلسۀ تمرینی شامل پنج دقیقه گرمکردن 20 ،دقیقه بدنۀ اصلی تمرین و پنج دقیقه سردکردن بود.
جلسۀ اول با سرعت  16متر بر دقیقه شروع شد و طبق پروتکل هر هفته افزایش یافت؛ بهگونهایکه
در جلسۀ آخر به  26متر بر دقیقه رسید (جدول شمارۀ یک) (.)21

1. Sigma-Aldrich
2. Sonicator
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جدول  -1برنامة تمرين هوازي
Table 1- Aerobic Exercise Training Protocol
The main body of
Warm-up
Cool down
exercise
20 minutes at a speed
of 9 meters per minute
20 minutes at a speed
of 9 meters per minute
5 minutes at a speed of
20 minutes at a speed
5 minutes at a speed of
9 meters per minute
of 16 meters per minute
9 meters per minute
5 minutes at a speed of
20 minutes at a speed
5 minutes at a speed of
9 meters per minute
of 20 meters per minute
9 meters per minute
5 minutes at a speed of
20 minutes at a speed
5 minutes at a speed of
9 meters per minute
of 26 meters per minute
9 meters per minute
5 minutes at a speed of
20 minutes at a speed
5 minutes at a speed of
9 meters per minute
of 26 meters per minute
9 meters per minute
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Week
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th

القاي اوژنول
مکمل اوژنول از شرکت مرک 1آلمان تهیه شد (شمارۀ کاتالوگ .)818455 :اوژنول با دوز  250میلی-
گرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن ،پنج روز در هفته و بهمدت چهار هفته با استفاده از گاواژ به رتهای
گروههای مکمل خورانده شد (.)32
بافتبرداري
برای قربانیکردن و بافتبرداری بهمنظور مطالعات سلولی و مولکولی از روش فرش استفاده شد .برای
رعایت موازین اخالقی ،رتها  48ساعت پس از آخرین مداخله با حداقل هشت ساعت ناشتایی با
محلول کلروفورم بیهوش شدند .پس از شکافتن قفسۀ سینه از بطن چپ قلب ،با استفاده از سرنگ
خونگیری انجام شد .سپس بهسرعت بافتها جدا شدد و بهوسیلۀ محلول بافر فسفات سالین ()PBS
شستوشوی بافتی انجام شد .نمونۀ آپکس قلب برداشته شد و داخل میکروتیوب قرار گرفت .نمونهها
با استفاده از نیتروژن مایع فریز شدند و تا زمان آنالیز بافتی در فریزر  -80درجۀ سانتیگراد نگهداری
شدند.

1. Merck
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نحوۀ سنجش بيان ژنهاي  SERCA2aو NKX2-5
 RNAبا استفاده از نمونۀ آپکس قلب و کیت مخصوص 1استخراج شد .غلظت و خلوص مناسب RNA

استخراجشد با دستگاه اسپکتوفتومتر 2ارزیابی شد .سپس با استفاده از  ،RNAکیت مخصوص 3و پرایمر
غیراختصاصی cDNA ،ساخته شد .مقدار یک میکرولیتر از  cDNAساختهشده ،پنج میکرولیتر آب
مقطر ،یک میکرولیتر پرایمر رفت اختصاصی ،یک میکرولیتر پرایمر برگشت اختصاصی (جدول شمارۀ
دو) و یک میکرولیتر از کیت سایبرگرین 4با هم پیپت شدند و در دستگاه ریل تایم پی.سی.آر 5.قرار
گرفتند ( .)33روش استفاده از تمام کیتها براساس دستورالعمل شرکت سازنده بود .میزان بیان ژنها
بهصورت نسبی با توجه به بیان  GAPDHبا استفاده از فرمول 6محاسبه شد ( GAPDH .)34یک
هاسکیپینگ ژن 7است .ژنهای هاسکیپینگ ژنهایی هستند که بهطور مستمر در سلولها بیان می-
8
شوند؛ بنابراین بیان دیگر ژنها به صورت نسبی با توجه به آنها تعیین میشود .در ابتدا مقدار CT
(آستانۀ تکثیر) ژن اصلی در هر نمونه از مقدار  CTهاسکیپینگ ژن همتا کم شد ( .)ΔCTسپس
اختالف آن نسبت به نمونۀ گروه کنترل تعیین شد ( )ΔΔCTو با استفاده از فرمول ،مقدار بیان ژن
نسبی مشخص شد (.)2^- ΔΔCT
جدول  -2آغازگرهاي اختصاصي (رفت و برگشت) مربوط به هر ژن
Table 2- Specific Primers (Forward and Reverse) for Each Gene
نام ژن
Gene
Name
NKX2-5
SERCA2a
GAPDH

رفت Forward

برگشت Reverse

CGAGACTGGTAGGGAAAGGG
AGTGGCTGATGGTGCTGAAA
AAGTTCAACGGCACAGTCAAGG

CTGCGTAAGTGTGGGTGTGA
GCACCCGAACACCCTTACAT
CATACTCAGCACCAGCATCACC

1. Cat. No. k3090, Bioneer, Daejeon, Republic of Korea
2. Absorbance at A260 /A280; Thermo Scientific, Waltham, MA, USA
3. AccuPower RT PreMix cDNA synthesis kit, Bioneer
4.. Cat. No. 204052, Qiagen GmbH, Hilden, Germany
5. Real-Time PCR
6. 2^- ΔΔCT
7. Housekeeping Gene
8. Cycle Threshold
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روش آماري
در بخش توصیفی از شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد .استفاده از آزمون شاپیرو-
ویلک 1نشان داد دادهها از توزیع طبیعی برخوردارند .از تحلیل واریانس یکراهه برای بررسی تفاوت
بین گروههای مطالعه استفاده شد .در صورت مشاهدۀ تفاوت معنادار ،از آزمون تعقیبی توکی استفاده
شد .توان آماری با استفاده از نرمافزار جیپاور 2محاسبه شد .میزان توان آماری بیشتر از  0/80بود.
برای تمام محاسبات  P < 0.05بهعنوان تغییر معنادار در نظر گرفته شد .تمام محاسبات با نرمافزار
اس.پی.اس.اس 3.نسخۀ  20انجام شد.
نتایج
بیان ژن  NKX2-5بافت قلب بین گروههای مطالعهشده از تفاوت معناداری برخوردار بود (،P = 0.001
 .)F)30،5(= 17.56مقایسههای جفتی بهدستآمده از آزمون تعقیبی توکی نشان داد ،در اثر مسمومیت
با کلروپیریفوس (مقایسۀ گروه کنترل سالم با گروه کنترل–مسموم) بیان ژن  NKX2-5بهطور
معناداری کاهش یافت ( .)P = 0.001اقدام به تزریق (شم) اثر معناداری بر بیان این ژن نداشت (0.001
=  .)Pتمرین هوازی موجب افزایش بیان این ژن در مقایسه با گروه کنترل مسموم شد (.)P = 0.038
القای اوژنول اثر معناداری بر بیان این ژن در مقایسه با گروه کنترل مسموم نداشت (.)P = 0.637
همزمانی تمرین هوازی و اوژنول توانست بیان این ژن را در مقایسه با گروه کنترل مسموم بهطور
معناداری افزایش دهد ( .)P = 0.001همزمانی تمرین هوازی و اوژنول بیان این ژن را در مقایسه با
گروه اوژنول بهطور معناداری افزایش داد ( ،)P = 0.003اما تفاوت معناداری بین گروه تمرین هوازی
و اوژنول با گروه تمرین هوازی بهتنهایی مشاهده نشد ( .)P = 0.145همچنین تفاوت معناداری بین
گروه تمرین هوازی با گروه اوژنول در بیان این ژن مشاهده نشد (( .)P = 0.596شکل شمارۀ یک).

1. Shapiro-Wilk Test
2. G*Power
3. SPSS

150

فيزيولوژي ورزشي ،دوره  ،13شماره  ،51پاييز 1400

شکل  -1مقايسة بيان ژن  NKX2-5بافت قلب در گروههاي مطالعهشده
* :کاهش معنادار در مقايسه با گروه کنترل سالم :†،افزايش معنادار در مقايسه با گروه کنترل -مسموم:‡ ،
افزايش معنادار در مقايسه با گروه اوژنول ( P > 0.05بهعنوان تغيير معنادار در نظر گرفته شد .دادهها
براساس ميانگين و انحراف استاندارد ارائه شده است).
Figure 1- Expression of NKX2-5 Gene in the Studied Groups. *: A Significant
Decrease Compared to the Healthy Control Group. †: A Significant Increase
Compared to the Control-Poisoned Group. ‡: A Significant Increase Compared to
the Eugenol Group (P <0.05 was considered as a significant change. Data are
)presented on the basis of mean and standard deviation.

دربارۀ بیان ژن  SERCA2aدر بافت قلب ،تفاوت معناداری بین گروههای مطالعهشده مشاهده شد
( .)F)30،5(= 23.36 ،P = 0.001مقایسههای جفتی بهدستآمده از آزمون تعقیبی توکی نشان داد ،در اثر
مسمومیت با کلروپیریفوس (مقایسۀ گروه کنترل سالم با گروه کنترل-مسموم) بیان ژن SERCA2a
بهطور معناداری کاهش یافت ( .)P = 0.001اقدام به تزریق (شم) اثر معناداری بر بیان این ژن نداشت
( .)P = 0.983تمرین هوازی موجب افزایش بیان این ژن در مقایسه با گروه کنترل مسموم شد (0.001
=  .)Pالقای اوژنول اثر معناداری بر بیان این ژن در مقایسه با گروه کنترل مسموم نداشت (= 0.057
 .)Pهمزمانی تمرین هوازی و اوژنول توانست بیان این ژن را در مقایسه با گروه کنترل مسموم بهطور
معناداری افزایش دهد ( .)P = 0.001همزمانی تمرین هوازی و اوژنول بیان این ژن را در مقایسه با
گروه اوژنول بهطور معناداری افزایش داد ( ،)P = 0.004اما تفاوت معناداری بین گروه تمرین هوازی و
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اوژنول با گروه تمرین هوازی بهتنهایی مشاهده نشد ( .)P = 0.131همچنین تفاوت معناداری در بیان
این ژن بین گروه تمرین هوازی با گروه اوژنول مشاهده نشد (( .)P = 0.659شکل شمارۀ دو).

شکل  -2مقايسة بيان ژن  SERCA2aدر گروههاي مطالعهشده
* :کاهش معنادار در مقايسه با گروه کنترل سالم :†،افزايش معنادار در مقايسه با گروه کنترل-مسموم:‡،
افزايش معنادار در مقايسه با گروه اوژنول P > 0.05( .بهعنوان تغيير معنادار در نظر گرفته شد .دادهها
براساس ميانگين و انحراف استاندارد ارائه شده است).
Figure 2 - Expression of SERCA2a Gene in the Studied Groups. *: A Significant
Decrease Compared to the Healthy Control Group. †: A Significant Increase
Compared to the Control-Poisoned Group. ‡: A Significant Increase Compared to
the Eugenol Group. (P <0.05 was considered as a Significant Change. Data are
)Presented on the Basis of Mean and Standard Deviation.

بحث و نتیجهگیری
کلروپیریفوس سمی است که سمیت آن بر همۀ بافتها اثرگذار است .دربارۀ اثر سمیت کلروپیریفوس
بر بافت پانکراس نشان داده شده است که کلروپیریفوس در مسیر سیگنالینگ هورمونی و متابولیسم
دخالت میکند ( .)35پژوهشگران در مطالعهای که با هدف ارزیابی آسیب  DNAو سمیت سلولی در
رتهای مسموم شده با حشرهکشها انجام شد ،نشان دادند که تجویز حاد و مزمن حشرهکشها باعث
آسیب در  DNAدر بافتهای کبد ،کلیه ،مغز و طحال میشود ( .)12دربارۀ اثرات مرتبط با قلب و
عروق کلروپیریفوس ،نشان داده شده است که قرارگیری درمعرض آن تأثیر نامطلوبی بر فشارخون و
ضربان قلب استراحتی دارد ( .)13نتایج یک مطالعه دربارۀ موشهایی که درمعرض این سم قرار
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گرفتند ،نشان داد کلروپیریفوس باعث تداخل در قسمتهای مختلف الکتروکاردیوگراف 1طبیعی قلب
(مانند افزایش قطعۀ  ،)STافزایش فشارخون ،افزایش آنزیمهای نشانگر آسیب بافتی قلب (مانند
کراتین کیناز 2و تروپونین ،)3کاهش آنتیاکسیدانهای قلب (مانند سوپر اکسید دیسموتاز ،)4افزایش
پراکسیداسیون لیپیدی و افزایش آپوپتوزیس بافت قلب میشود ( .)14نتایج مطالعۀ دیگر نشان داد
قرارگرفتن درمعرض کلروپیریفوس باعث نارسایی قلبی در خرگوش میشود ( .)15کلروپیریفوس
باعث القای تولید رادیکالهای آزاد و استرس اکسیداتیو وابسته به دوز میشود .بیشترین تأثیر نامطلوب
مسمومیت با کلروپیریفوس در کبد است که به افزایش آنزیمهای کبدی و اکسیداتیو اعم از آسپارتات
آمینو ترنسفراز ،5آالنین آمینوترانسفراز ،6آلکالین فسفاتاز ،7کاتاالز 8و سوپر اکسید دیسموتاز منجر
میشود ( .)16مطالعات نشان داده است که کلروپیریفوس با دوزهای  15و  30میلیگرم بهازای هر
کیلوگرم وزن بدن ،بر بیان ژنهای کاسپاز سه و نُه BAX ،و  BCL2تأثیر معناداری داشته است (.)36
این مادۀ سمی دارای ترکیبات آلی فسفره است که این ترکیبات قادرند با ماکرومولکولها و
میکرومولکولهای سلول واکنش دهند و صدمات سلولی و ژنتیکی ایجاد کنند .برخی از پژوهشگران
افزایش پراکسیداسیون لیپیدها و تولید رادیکالهای آزاد حاصل از متابولیسم سموم آلی فسفره را
بهعنوان مکانیسم اصلی تخریب در سلول و بافتهای مختلف بدن پیشنهاد میکنند ( .)16تاکنون
مطالعهای اثر سم کلروپیریفوس بر بیان ژنهای  SERCA2aو  NKX2-5قلب را بررسی نکرده است.
نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد سمیت باعث کاهش بیان ژنهای  SERCA2aو  NKX2-5در قلب رتها
میشود .کاهش در بیان این ژنها با اختالل در عملکرد قلب مرتبط است؛ بنابراین قرارگرفتن درمعرض
سم کلروپیریفوس همسو با مطالعات پیشین اختالل در عملکرد قلبی را نشان میدهد.
مطالعاتی به بررسی اثر تمرین بر  )27-25( SERCA2aو  )28 ،29( NKX2-5در وضعیت بیماری
قلبی پرداختهاند .بههرحال اثر تمرین بر بیان ژنهای ذکرشده در وضعیت مسمومیت با کلروپیریفوس
تاکنون بررسی نشده است .نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد استفاده از تمرین باعث تعدیل این کاهش
شد .کاهش ایجادشده بهواسطۀ مسمومیت در  SERCA2aو  NKX2-5بود .ویزلف 9و همکاران ()25
نشان دادند که تمرین هوازی باعث افزایش انقباضپذیری و حساسیت  SERCA2aدر رتهای دارای
1. Electrocardiograph
2. Creatine Kinase
3. Troponin
4. Superoxide Dismutase
5. Aspartate transaminase
6. Alanine Aminotransferase
7. Alkaline Phosphatase
8. Catalase
9. Wisløff
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نارسایی قلبی میشود .موریست 1و همکاران ( )26نشان دادند که فعالیت بدنی باعث افزایش بیان و
فعالیت  SERCA2aدر موشهای فاقد  2AMPKαمیشود .نادری و همکاران ( )28نشان دادند که
فعالیت بدنی باعث افزایش  NKX2-5در موشهای با نارسایی قلبی شده است .مکانیزمهای بسیاری
در ارتباط با اثرات مثبت تمرینهای هوازی وجود دارد .تمرینهای هوازی باعث دفع سموم از طریق
افزایش جریان خون و متعاقب آن افزایش دفع سم از بدن میشوند .همچنین این کار را با افزایش
تحریکات روده برای دفع مدفوع ( ،)37 ،38افزایش دفاع آنتیاکسیدانی ( )39 ،40و ترمیم ،DNA
افزایش رگزایی و عصبزایی ( ،)41-43کاهش رادیکالهای آزاد و افزایش تعداد و اندازۀ میتوکندریها
انجام میدهند ( . )37 ،38 ،44فعالیت هوازی باعث کاهش استرس اکسیداتیو و عوامل مربوط به
آسیب  DNAدر رتهای مسمومشده با  H2O2میشود ( .)45 ،46نشان داده شده است که انجامدادن
این تمرینها باعث کاهش آسیبهای ناشی از سم کلروپیریفوس میشود (.)21
مطالعات متعدد تأثیرات ضدالتهابی ،ضدسرطانی ،ضدآپوپتوزی ،آنتیاکسیدانی و فاکتورهای
کاهشدهندۀ استرس اکسیداتیو در مکمل اوژنول نشان دادهاند ( .)22-24همچنین مطالعاتی که
نشاندهندۀ کاهش آثار زیانبار کلروپیریفوس با استفاده از مکمل اوژنول بودهاند ،وجود دارد (،21
 .)20نتایج یک مطالعه نشان میدهد اوژنول از طریق اثر بر کانال کلسیمی  Tباعث سرکوب درد
میشود ( .)30اثر اوژنول بر بیان ژنهای  SERCA2aو  NKX2-5تاکنون بررسی نشده است .مطالعۀ
حاضر تغییر معناداری را متعاقب استفاده از اوژنول در بیان ژنهای  SERCA2aو  NKX2-5در قلب
رتهای مسموم نشان نداد .ممکن است بیان این ژنها (با توجه به الگوی افزایشی که در گروههای
مکمل وجود داشته است) با دوز بیشتر مکمل اوژنول تغییر کند .برای بررسی این موضوع به انجامدادن
مطالعاتی در آینده نیاز است.
پیام مقاله
مطالعۀ حاضر اثر مفید تمرین هوازی بر بیان ژنهای  SERCA2aو  NKX2-5را در قلب رتهای
مسمومشده با کلروپیریفوس نشان داد .با توجه به اینکه تفاوت معناداری بین گروههای تمرین-مکمل
و تمریندیده مشاهده نشد و با توجه به نبود تغییر معنادار ژنهای ذکرشده در پاسخ به مکملدهی
اوژنول ،به نظر میرسد تمرین عاملی مهمتر در مقایسه با اوژنول برای کاهش اثر سمیت مزمن بر قلب
است؛ البته برای بیان قطعی این موضوع ،انجامدادن مطالعات دیگری با دوزهای بیشتر اوژنول ضروری
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