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Abstract
Background: Heart disease is a multifactorial disease with genetic background and environmental factors
involved. And new studies believe that markers such as apolipoprotein AI are a better criterion for diagnosis.
Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of regular aerobic exercise on
apolipoprotein AI gene expression and lipid profile indices in obese women.
Methods: In this experimental study, 30 healthy obese women aged 35-30 years were randomly selected and
divided into control (n =15) and experimental (n =15) groups. The experimental group underwent 8 weeks of regular
aerobic exercise at 60-75% of the heart rate reserve three sessions per week for 60 minutes each session.
Apolipoprotein AI mRNA expression was measured by Semi-quantitative-RT-PCR method and lipid profiles were
measured in both pre-test and post-test.
Results: The apolipoprotein AI gene expression was significantly increased in the experimental group compared
to the control group (P<0.05). Also, TG (P = 0.003), TG LDL in the experimental group showed a significant
decrease compared to the control group and HDL level in the experimental group was significantly higher than the
control group (P = 0.001)
Conclusion: The regular aerobic exercise has an important role in reducing cardiovascular diseases through
increasing apolipoprotein AI gene expression and improving lipid
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چکیده
زمینه :بیماری قلبی یک بیماری چندعاملی است که زمینه ژنتیکی و عوامل محیطی در ابتال به آن نقش دارند و مطالعات جدید بر این باور هستند که
شاخصهایی مانند آپولیپوپروتئین  AIمالک بهتری برای تشخیص این بیماری است .از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات منظم
هوازی بر بیان ژن آپولیپوپروتئین  AIو شاخصهای پروفایل لیپیدی در زنان چاق بود.
روشکار :تحقیق حاضر از نوع تجربی بوده و به این منظور  03زن سالم چاق در محدوده سنی 03-03سال از بین کلیه افراد داوطلب به طور تصادفی

انتخاب و به دو گروه کنترل ( 53نفر) و تجربی ( 53نفر) تقسیم شدند .گروه تجربی  8هفته تمرینات منظم هوازی با شدت  03-53درصد ضربان قلب ذخیره
سه جلسه در هفته و هر جلسه  03دقیقه انجام دادند .بررسی بیان  mRNAژن آپولیپوپرتئین  AIآزمودنیها با استفاده از روش Semi-quantitative-RT-PCR
و اندازهگیری پروفایل لیپیدی در هر دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون انجام و از طریق آزمون تی و با نرم افزار  SPSSنسخه  22تحلیل شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش حاضر نشان داد بیان ژن آپولیپوپروتئین  AIدر گروه تجربی افزایش معنیداری نسبت به گروه کنترل نشان داد ()p<3/33

همچنین میزان ( TG)p=3/335( CL )p=3/330و ( LDL )p=3/305در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل کاهش معنیداری داشت و میزان  HDLدر گروه
تجربی افزایش معنیداری نسبت به گروه کنترل نشان داد(.)p=3/335
نتیجهگیری :در مطالعه حاضر نشان داده شد که تمرینات منظم هوازی از طریق افزایش بیان ژن آپولیپوپروتئین  AIو بهبود پروفایل لیپیدی نقش مهمی در
کاهش بیماریهای قلبیعروقی دارد.
کلیدواژهها :تمرینات هوازی ،پروفایل لیپیدی،زنان چاق ،ژن apo-AI
نحوهاستنادبهاینمقاله :بابایی بناب س ،جمالی قراخانلو ب .تاثیر هشت هفته تمرینات منظم هوازی بر بیان ژن آپولیپوپروتئین  AIو شاخصهای پروفایل لیپیدی در زنان
چاق .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی تبریز5011 .؛ 583-550:)0(22

حق تالیف برای مولفان محفوظ است.
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منتشر شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.

تاثیر هشت هفته تمرینات منظم هوازی بر بیان ژن آپولیپوپروتئین  AIو شاخصهای پروفایل لیپیدی در زنان چاق

مقدمه

اختالل در متابولیسم چربی بهخصوص زیاد شدن
تریگلیسرید و کلسترول و کاهش  HDLباعث افزایش بیماری-
های قلبیعروقی در افراد شده و از طرفی زندگی شهرنشینی و
غیرفعال ،افراد را مستعد این بیماری میکند ( HDL .)5نقش
آنتیاکسیدانی دارد و با انتقال معکوس کلسترول در پیشگیری از
بیماریهای قلبیعروقی بسیار موثر است ( .)2جمعآوری کلسترول
مازاد از بافتهای ماکروفاژهای دیواره سرخرگی و روانه کردن آن-
ها به سمت کبد را که با تغییر شکل لیپوپروتئین پرچگال همراه
است انتقال معکوس کلسترول گویند ( )0و برداشت کلسترولهای
اضافی از سلولهای فوم ماکروفاژ با لیپوپروتئینهای پرچگال یکی
از مهمترین مکانیسمهای حفاظتی  HDLمقابل آترواسکلروزیس
است ( .)2مهمترین بخش پروتئینی  HDLآپولیپوپروتئین  A1است
( .)3آپولیپوپروتئین  A1در تمام ذرات  HDLحضور داشته و فعال
کننده آنزیم لستین کلسترول آسیل ترانسفراز ( )LCATبوده و
همچنین باعث دفع فسفولیپید و کلسترول از ماکروفاژها و تشکیل
ذرات  HDLمیشود و عالوه بر آن اثر آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی
دارد که میتواند تاثیر مهمی در فرآیند آنتیآتروژنیک داشته باشد
که تنظیم ژنتیکی قوی روی غلظت  apo-AIو  HDLوجود دارد
( .)0از طرفی  apo-AIپذیرنده ترجیحی کلسترول و فسفولیپید از
پروتئین ناقل جعبهای وابسته به آدنوزین تری فسفات ( )ATPاست
که بیش از  53درصد پروتئین  HDLو  03درصد توده  HDLرا
تشکیل میدهد ( .)5ژن ) NC-APOA1(000011روی کروموزم
 q55 20.22و دارای  53اگزون است و توسط ژن  apo-AIکد می-
شود که یک پروتئین دوگانه دوست بوده و در برداشت کلسترول
از سلولها و انتقال معکوس کلسترول آن به کبد نقش اساسی دارد
( .)8برخی عوامل قابل اصالح مانند فشارخون و مصرف سیگار
میتواند باعث تغییر توالی نوکلئوتیدی ژن  apo-AIشده و خطر
ابتال به بیماریهای قلبیعروقی را افزایش دهد ( .)1مدتهاست
که تاثیر فعالیتهای بدنی بر بیماریهای قلبیعروقی بررسی شده و
محققان نشان دادند که انجام فعالیتهای ورزشی با بهبود پروفایل
لیپیدی و افزایش میزان  HDLبا زیر مجموعههای آن باعث میشود
که فرایند انتقال معکوس کلسترول مانند افزایش مقدار و ترکیب
 HDLو افزایش خروج کلسترول از سلول ،همچنین افزایش
تشکیل و اندازه آپولیپوپروتئین  AIو افزایش فعالیت آنزیم لستین-
کلسترولاسیل ترانسفراز ،بیشتر شود ( .)53با توجه به نتایج
مطالعات انجام شده ،آپولیپوپروتئین  AIنسبت به  HDL, LDLدر
تشخیص بیماریهای قلبیعروقی حساسیت بیشتری دارد (.)55
رژیم غذایی ،استفاده از دارو و انجام فعالیتهای بدنی روشهای
پیشگیری و درمان بیماریهای قلبیعروقی هستند اما بهترین روش
انجام فعالیتهای بدنی است چرا که در دارو درمانی عوارض
جانبی مشاهده میشود و در رژیم غذایی میزان متابولیک پایه
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کاهش پیدا میکند که ممکن است بافت عضالنی نیز تحلیل رود
( .)55وریسمیو و همکاران در بررسی خود به این نتیجه رسیدند
که ورزشهای منظم هوازی بر پروفایل لیپیدی و
آپولیپوپروتئینهای خود از جمله  AIو  Bتاثیر معنیداری داشته
است ( .)52صفرزاده به بررسی تاثیر  52هفته تمرین هوازی روی
تردمیل ،بر بیان ژن  ABCA1و  apo-AIدر بافتهای کبد و عضله
دوقلو و قلب موشهای ویستار پرداختند و نتایج آنها نشان داد که
بیان ژن  ABCA1و سطح  apo-AIدر گروه تجربی به طور معنی
داری افزایش یافته بود ( .)50حسنوند و همکاران اثر نوع ورزش
بر بیان ژن آپولیپوپروتئین  5و  2در بافتهای موشهای نر را
بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تمرینات ورزشی باعث
بیان ژن گیرندههای آپولیپوپروتئین در گروههای تمرین میشود
( .)53عزیزی و همکاران در پژوهش خود اثر فعالیت ورزشی بر
آپولیپوپروتئینهای زنان را بررسی کردند و نشان دادند که تمرینات
ورزشی زیر بیشینه باعث بهبود پروفایللیپیدی و افزایش میزان
آپولیپوپروتئین میشود ( .)55با این وجود وینسنت و همکاران در
تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که تمرینات مقاومتی تاثیری بر
بهبود پروفایل لیپیدی افراد ندارد ( )52که این تفاوت میتواند در
نوع شرکت کنندگان و تفاوت در برنامه تمرینی آنها باشد .در
سالهای اخیر توجه پژوهشگران به تحقیق در زمینهی سلولی و
مولکولی و چگونگی پاسخ بدن به انجام فعالیتبدنی جلب شده و
شواهد نشان میدهد که مکانیسم فیزیولوژیکی ناشی از انجام
فعالیتهای بدنی با بیان ژن همراه است ( ،)50در نتیجه نشان دادن
بیان یا عدم بیان ژن مرتبط با انتقال معکوس کلسترول ناشی از
فعالیت بدنی برای پیشگیری از بیماریهای قلبیعروقی ضروری به
نظر میرسد ،لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته
تمرینات هوازی بر بیان ژن آپولیپوپروتئین  AIو پروفایل لیپیدی در
زنان چاق بود.

روشکار

پژوهش حاضر از نوع تجربی و کاربردی است .جامعه آماری
این مطالعه ،تمامی زنانی که برای اولین بار قصد ثبت نام در
باشگاههای ورزشی داشتند ،بودند .محقق پس از درج آگهی در
باشگاهای ورزشی از تمامی زنانی که واجد شرایط و داوطلب
شرکت در این مطالعه بودند ،دعوت به همکاری کرد .در نهایت از
میان افراد داوطلب 03 ،نفر از زنان چاق غیرفعال ،غیرسیگاری،
دارای اضافه وزن (باالی  )03kg/m2و کامال سالم به طور تصادفی
ساده انتخاب شدند .به طور کلی معیار ورود به تحقیق شامل زنان
 03تا  03ساله ،دارای اضافه وزن ،سالم بودن (عدم سابقه بیماری
قلبیعروقی ،کبدی ،کلیوی ،ریوی ،دیابت و نیز نداشتن گزارشی از
هرگونه ضایعه جسمی و ارتوپدی که با اجرای تمرینات ورزشی
تداخل داشته باشد) و یائسه نبودن بود و معیار خروج غیبت نمودن
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طی دو جلسه متوالی ،خروج داوطلبانه و بروز هر گونه مشکل
مرتبط با سالمتی بود .قبل از شروع تمرینات اطالعات فردی و
پزشکی ،وضعیت فعالیت بدنی ،اطالعات اجتماعی و جمعیتی از
طریق پرسشنامه جمعآوری و فرم رضایتنامه آگاهانه شرکت در
پژوهش توسط آزمودنیها تکمیل شد .در خصوص رژیم غذایی
افراد ،آزمودنیها هیچ رژیمغذایی دارای محدودیت کالریکی
نداشتند و داروی خاصی جهت کاهش وزن استفاده نمیکردند و از
همه آنها خواسته شد برنامه غذایی مطابق با روال گذشته داشته
باشند و سه روز قبل از هر دو مرحله نمونهگیری رژیمغذایی تقریبا
مشابهی را بدون مصرف زیاد کافئین رعایت کنند .اطالعات مربوط
به سن ،قد ،وزن و درصدچربی با استفاده از دستگاه سنجش ترکیب
بدن مارک  lobody720ساخت کشور کره جنوبی برای تمام
آزمودنیهای گروه در دو مرحله پیشآزمون ( 22ساعت قبل از
شروع تمرین) و پسآزمون ( 28ساعت پس از اتمام دوره تمرینی)
ثبت شد .سپس به طور تصادفی ساده در دو گروه تجربی ( 53نفر) و
گروه کنترل ( 53نفر) تقسیم شدند .نمونه خونی برای تعیین سطوح
 HDL ،TC ،TGو  LDLدر دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون پس
از گذشت  52ساعت ناشتایی شبانه از ورید بازویی تمام اعضا گروه
گرفته شد و از تمامی آزمودنیها خواسته شده بود که سه روز قبل از
نمونهگیری خون ،رژیمغذایی یکسانی رعایت کنند.
پروتکلتمرینی 
در این مرحله آزمودنیهای گروه تجربی با نظارت آزمونگرها
تمرینات هوازی را با شدت متوسط  03-53درصد ضربان قلب
ذخیره به مدت  8هفته ،هفتهای  0جلسه و در هر جلسه در دامنه
زمانی  33-03دقیقه اجرا کردند ،که شامل  53دقیقه گرم کردن
روی نوارگردان و حرکات کششی ونرمشی بود ،سپس حرکات
ایروبیک شامل انجام حرکات پایه که ترکیبی از ایروبیک با فشارکم
و ایروبیک با فشار زیاد بود با  03درصد ضربان قلب ذخیره به
مدت  23دقیقه در هفته اول اجرا شد که در هفته هشتم به 03
دقیقه با  53درصد ضربان قلب ذخیره آزمودنیها رسید در انتهای
هر جلسه تمرینی ،عمل سرد کردن نیز با اجرای دو نرم ،حرکات
کششی و نرمشی به مدت  53دقیقه انجام شد ( )53و از
آزمودنیهای گروه کنترل خواسته شد که در طی  8هفته بدون
مداخله ،به فعالیت روزانه خود ادامه دهند .تمرینات در سه روز غیر
متوالی در هفته و از ساعت  1الی  53صبح اجرا شد .جهت کنترل
شدت تمرینات ضربان قلب با استفاده از ضربانسنج پالر
اندازهگیری و از طریق فرمول کارونن محاسبه شد.
ضربان قلب استراحت *%03 +ضربان قلب [ =ضربان قلب ذخیره
]استراحت-ضربان قلب بیشینه
نمونهگیریخونی 
برای بررسی متغییرهای بیوشیمیایی ،نمونهگیری خون توسط
متخصص مجرب آزمایشگاهی از تمامی آزمودنیها و پس از  8الی

 52ساعت ناشتایی طی دو مرحله پیش و پس از  8هفته مداخله،
انجام شد .برای کنترل اثرات چرخه زیستی ،تالش شد که
خونگیری در دو مرحله در صبح و بین ساعات  8الی  1صبح
انجام گیرد .در نهایت از ورید بازویی هر آزمودنی در وضعیت
نشسته و در حالت استراحت  3میلیلیتر خون گرفته شد و
نمونههای خونی به مدت  53دقیقه با سرعت  2333دور در دقیقه
سانتریفیوژ شدند .سرم حاصل در فریزر و در دمای  -53درجه
سانتیگراد نگهداری شد .تریگلسیرید و کلسترول و  HDL-Cو
 LDLبه روش فتومتری و با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون
ایران و با دستگاه کوباس میراسیسی پالس اندازهگیری شد.
روشآزمایشگاهیبیانژنی apo-AI
استخراج  RNAاز نمونههای خونی با تریزول (شرکت
اینویتروژن) انجام شد RNA .توسط محلول کلروفرم (مرک،آلمان)
جداسازی و با ایزوپروپانول (مرک،آلمان) رسوب داده شد .کمیت
و کیفیت  RNAحاصل شده با اسپکتوفتومتری  UVبررسی شد.
برای ساخت  cDNAاز کیت (فرمنتاس،کانادا) first strand cDNA
 synthesis kitطبق دستورالعمل شرکت سازنده به صورت زیر
استفاده شد.
 2μl RNAو  1μl Oligo dtو آب  DEPCبه مقداری که
محتوای کل موجود در تیوب به حجم  12 μlبرسد به تیوب
اضافه شد و به مدت  3دقیقه در دما  22درجه در دستگاه PCR
ساخت شرکت اپندورف آلمان قرار داده شد .سپس4 μl reaction ،
 , 1μl Ribolock Ribonuclease ،buffer 5Xو  2μl Dntpو
 1μl Transcription Inhibitorاز کیت فرمنتاس ساخت کشور
کانادا به آن اضافه شد و در دما  22درجه به مدت  5ساعت و در
دما  53درجه به مدت  3دقیقه و در دما  2درجه به مدت  5دقیقه
در دستگاه  PCRقرار داده شدند تا  DNAسنتز شود .سطح نسبی
 mRNAژن  APO-AIبا روش  RT-PCRنیمه کمی اندازهگیری
شد .این روش به کمک پرایمرهای ویژه  APO-AIبا توالی
'Forward: 5'-CCTGGGATCGAGTGAAGGAC-3
'Reverse: 5'- CGTGCTCAGATGCTCGGTGG-3

که یک قطعه  385جفت بازی را در این ژن تکثیر میکند بود .برای
کنترل تکثیر این ژنها از پرایمرهای ویژه  GAPDHاستفاده شد.
این پرایمرها شامل توالی
'Reverse: 5'- AGTGATGGCATGGACTGT GG-3
'Forward: 5'-TCACCATCTTCCAGGAGCGA -3
بود و یک قطعه  533جفت بازی از ژن  GAPDHرا تکثیر میکند.

مراحل  PCRعالوه بر دناتوراسیون اولیه ( 13درجه 0 ،دقیقه) و
طویل شدن نهایی ( 52درجه 53دقیقه) ،شامل  03تکرار از سه
مرحله زیر بود .دناتوراسیون  12درجه سانتیگراد به مدت  03ثانیه،
دما جفت شدن  38-02درجه سانتیگراد به مدت  23ثانیه و دما
طویل شدن  52درجه به مدت  5دقیقه .آزمونها حداقل سه بار
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تکرار شدند و در انتها محصوالت  PCRالکتروفروز شدند و روی
ژل آگارز قرار گرفتند .در این آزمایشها از دستگاه الکتروفروز
ساخت شرکت بیوراد با ولتاژ  53استفاده و در پایان الکتروفروز،
باندها با استفاده از نور  UVدر دستگاه Gel Loging 212 Pro
( Imaging systemکارستریم،آمریکا) مشاهده و عکس گرفته شد.
پس از آزمون فرض طبیعی بودن توزیع متغیرها که توسط
آزمون شاپیروویلک انجام شد ،برای تعیین تفاوتهای
درونگروهی و بینگروهی موجود در توزیع متغیرهای اندازهگیری
شده ،به ترتیب از آزمون پارامتریک  tهمبسته و  tمستقل استفاده
شد .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده شد و
سطح معناداری نیز در سطح خطا آلفای  3درصد ( )p<3/33در
نظر گرفته شد.
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یافتهها

 51زن چاق در گروه کنترل با میانگین سنی  02± 0/2سال و 51
زن چاق در گروه تجربی با میانگین سنی  02± 3/0در این مطالعه
بررسی شدند .یافتهها حاکی از آن است که اجرای پروتکل
تمرینی ،عوامل خطر ساز قلبیعروقی را در گروه تجربی به شکل
معنیداری کاهش داده است درحالیکه در گروه کنترل تفاوت
معنیداری مشاهده نشد ( .)p>5/51مقایسه میانگین متغییرهای
بررسی شده قبل و بعد  8هفته تمرین هوازی در جدول  5گزارش
شده است .همچنین مقایسه میانگین تغییرات شاخصهای
پیشگوییکننده بیماریهای قلبیعروقی در دو گروه مطالعه شده
در جدول  2آورده شده است.


جدول :1مقایسه میانگین شاخصهای پیشگویی کننده بیماریهای قلبیعروقی قبل و بعد از مداخله در دو گروه مطالعه شده
گروه 
کنترل 
متغیر 
قبل 
بعد 
قبل 

سن(سال) 
02 3±/0
02 0±/2
02 0±/2
قد(سانتیمتر) 
535 ± 25
535 ± 85
535 ± 85

تودهیبدنی(کیلوگرم) 
85/8 ± 3
82/0 ± 1
83/2 ± 2
شاخصتودهبدنی) (kg/m2

02 ± 0/0
00 ± 0/8
00 ± 5/2

9مربع) 
درصدچربیبدنی %

05/05 ± 2/8

05/52 ± 3/8

03/10 ± 0/5

تجربی 
بعد 
02 ±3/0
535 ± 25
85/5 ± 0#
21 ± 5/2#
28/35 ± 2/5#

کلسترول(میلیگرمدردسیلیتر) 

508/5 ± 30/5 #
558/0 ± 02/8
553/0 ± 20/0
550/3 ± 02/5
گلیسیرید(میلیگرمدردسیلیتر) 


تری
521/0 ± 18/5 #
550/3 ± 02/0
552/5 ± 30/2
552/3 ± 32/0
(میلیگرمدردسیلیتر)
 HDL-C
20/1 ± 20/5
22/5 ± 0/1
20/0 ±53/2
22/8 ± 55/2
(میلیگرمدردسیلیتر)
 LDL-C
533/3 ± 0/5 #
550/1 ± 21/0
550/5 ±30/5
553/0 ± 3/0
 #معناداری نسبت به گروه کنترل ()P>3/335؛ مقادیر به شکل انحراف معیار  ±میانگین بیان شده است .و فاکتورهای فوق در  03نفر از آزمودنیها در هر دو گروه تجربی و
کنترل ،در دو دوره قبل و بعد از  8هفته تمرین منظم ورزشی اندازهگیری شد و جدول فوق گویای آن است که تغییرات در گروه تجربی معنیدار بوده است.
جدول :2نتایج آزمون  tمستقل در مقایسه میانگین تغییرات شاخصهای قلبی عروقی بین دو گروه
متغیر
تودهی بدنی (کیلوگرم)
شاخص توده بدنی )(kg/m2
درصد چربی بدن
کلسترول (میلیگرم در دسیلیتر)
تریگلیسیرید (میلیگرم در دسیلیتر)
( HDL-Cمیلیگرم در دسیلیتر)
( LDL-Cمیلیگرم در دس لیتر)
‡ معناداری نسبت به گروه کنترل ()P>5/555؛ مقادیر به شکل انحراف معیار  ±میانگین بیان شده است

گروه کنترل
-5 ± 3/2
-5 ± 8/2
+3/03 ± 3/1
-5/2 ± 53/3
-5/8 ± 3/0
+3/3 ± 5/8
-5/1 ± 35/5

گروه تجربی
‡-0 ± 2/0
‡-0 ± 0/0
‡2 /1 ± 2/0ـ
‡53/2 ± 25/0ـ
‡22/2 ± 02/2ـ
+2/2 ± 51/8
‡-55/2 ± 23/1
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تصویر(الف) :بررسی الکتروفورزی بیان  apo-AIدر زنان چاق غیرفعال با استفاده از فن  RT-PCRوالکتروفورز ژل آگاروز 5درصد .شکل ارایه شـده نمونـهای از نتـایج بیـان
ژن  ،apo-AIبعد از  8هفته تمرین منظم ورزشی است که بیان این ژن در همه افراد گروه با وضوح بیشتری نسبت به گروه کنترل دیده میشود .شـکل ارایـه شـده (ب) نمونـهای
از نتایج بیان ژن الکتروفورز ،از بیان ژن  apo-AIاست که در همه افراد گروه کنترل نسبت به گروه تجربی بسیار پایین است.

بحث

پژوهش حاضر ،نقش تمرین منظم بر بیان ژن  apo-AIبه
روش تجربی و با اجرای پروتکل تمرینی روی انسان انجام شده
است .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بیان ژن  apo-AIدر گروه
تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش معنیداری داشته است.
یافتههای پژوهش حاضر با نتایج حسنوند و همکاران ،قربانیان و
همکاران ،عزیزی و همکاران ،بیژه و همکاران ( ،)2353صفرزاده و
عبدی و همکاران همسو است ( 50-51و  .)53-55حسنوند و
همکاران در تحقیق خود اثر نوع تمرین ورزشی بر بیان ژن
آپولیپوپروتئین  5و  2را در بافت کبد موشهای نر بررسی کردند و
به این نتیجه رسیدند که تمرینات تداومی زیر بیشینه و تمرینات
تناوبی شدید باعث افزایش بیان ژن آپولیپوپروتئین  5کبدی میشود
( .)53همچنین قربانیان و همکاران در تحقیق خود اثر تمرین طناب
بر بیان ژن  ABCA1و میزان پالسمای  apo-AIو  HDLرا در
پسران نوجوان بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تمرینات
ورزشی باعث افزایش بیان ژن  ABCA1و افزایش میزان apo-AI
در لنفوسیت پسران میشود ( .)50همچنین عزیزی و همکاران در
تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که دورههای کوتاه مدت و زیر
بیشینه تمرین هوازی باعث افزایش میزان سرمی  apoA-Iدر زنان
چاق میشود ( .)55همچنین بیژه و همکاران نشان دادند که هشت
هفته تمرین هوازی در زنان دارای اضافه وزن باعث افزایش سطح
 apoA-Iمیشود( .)55صفرزاده نیز تاثیر یک دوره تمرین با بار
فزاینده را بر  apoA-Iپالسمایی در موشهای صحرایی نر بررسی
کرد و بعد از چهار هفته نتایج نشان داد که سطح سرمی  apoA-Iدر
گروه تمرین نسبت به گروه کنترل به طور معنیداری افزایش یافته
است ( .)58همچنین در پژوهش عبدی و همکاران مقادیر apoA-I
پس از شش هفته تمرین هوازی در زنان افزایش معنیداری نشان
داد ( .)51پیشنهاد شده تغییرات غلظت در گردش عواملی نظیر
لستین کلسترول آسیل ترانسفراز( ،)LCATاسیل کوآنزیم ای
کلسترول اسیل ترانسفراز ( ،)ACATکلسترول استر ترانسفرپروتئین
( )CETPو  PLTPبر اثر فعالیتهای ورزشی در افزایش apo A-I
اثرگذار باشد ( .)51آپولیپوپروتئین  A-Iنقش مهمی در متابولیسم
 HDL-Cو انتقال معکوس کلسترول عهده دارد (Apo AI .)51
اصلیترین پروتئین تشکیل دهنده  HDLاست که توسط کبد و

روده کوچک وارد جریان خون میشود .افزایش تولید apoA-I
تشکیل ذرات  HDLجدید را تحریک میکند .مطالعات جمعیتی
همبستگی معکوسی بین غلظت  apoA-Iو احتمال ابتال به بیماری
های قلبیعروقی نشان میدهد ( .)23نتایج پژوهش حاضر نشان
داد که سطح  HDLدر گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل پس
از هشت هفته افزایش معنی داری داشت که این یافتهها با نتایج
سریتاج( ،)25موسوی( )22و عزیزی( )55همسو ولی با نتایج
ارسالن( )20و تقیان( )22ناهمسو بود .پژوهشگران مکانیسمهای
متفاوتی به عنوان عوامل اثرگذار بر میزان  HDLدر نظر گرفتهاند که
از جمله میتوان به نقش کبد و بافتهای محیطی اشاره کرد.
فعالیتهای ورزشی باعث افزایش فعالیت آنزیم لستینکلسترول-
اسیلترانسفراز و لیپوپروتئین لیپاز میشود که مسئول انتقال
استرکلسترول به  HDLو افزایش  HDLاست ( .)23همچنین
تحقیق حاضر نشان داد که میزان  ،LDLسطح کلسترول و
تریگلیسیرید در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی-
داری دارد .همسو با تحقیق حاضر قاجاری و پوروقار با بررسی
تاثیر فعالیتبدنی روی پروفایل لیپیدی به این نتیجه رسیدند که
مکانیسم مربوط به سوخت وساز لیپیدها در تمرینات هوازی به
عنوان منبع اصلی تولید انرژی ،میتواند کاهش آنزیمهای
گلیسیریدلیپاز و افزایش آنزیم لیپوپروتئین لیپاز باشد ( 20و.)25
انجام فعالیتهای بدنی سبب افزایش لیپولیز و کاهش اسیدهای
چرب در خون و عضالت نیز میشود این موضوع به نوبه خود
قشر مازاد چربی (کلسترول و فسفولیپید) را به وجود میآورد که به
 HDLمنتقل شده و سبب افزایش آن میشود .علت احتمالی دیگر
افزایش  HDLافزایش تولید آن توسط کبد در پی تغییر آنزیم LPL
و کاهش لیپاز کبدی به دنبال فعالیتبدنی است ( .)55مطالعات
نشان دادند که افزایش در لیپوپروتئینها موجب افزایش
آترواسکلروز و ترومبوز از طریق مکانیسمهای مربوط به  LDLو
پالسمینوژن میشود ( .)28حاصل اصلی کلسترول،
استرهیدروپرواکسید است و ظرفیت باالیی برای کاهش مقدار
لیپوپراکسید تولید شده در  LDLدارد ( HDL .)28با انتقال
معکوس کلسترول موجب کاهش بروز بیماریهای قلبیعروقی
میشود .مرحله اول از روند انتقال معکوس کلسترول وابسته به
پذیرنده خارج سلولی آن یعنی  Apo AIاست .بنابراین مکانیسم
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پیشنهادی برای افزایش  Apo A ، HDLو نیز افزایش فعال شدن
آنزیمهای  ،LPLلیسیتین و کلسترول و اسیل ترانسفراز و کاهش
آنزیم لیپاز کبدی است ( .)28همچنین فعالیتهای بدنی
اکسیداسیون اسید چرب در سلولهای عضالنی را با فعالسازی
مسیر پروتئینکیناز فعال کنندهآدنوزین منوفسفات افزایش میدهد
( )53و باعث افزایش بیان ژن عوامل درگیر در بایوژنز
میتوکندریایی میشود ( .)21تمرینات بدنی از طریق افزایش بیان
ژن عوامل درگیر در انتقال معکوس کلسترول در بافت کبدی و
همچنین عامل اصلی خروج کلسترول از کبد و در نهایت گیرنده
 HDLمیتواند نقش مهمی در کاهش بیماریهای قلبیعروقی
داشته باشد .علیرغم روشن شدن تاثیر تمرین بر  ،Apo-AIانجام
پژوهشهایی برای بررسی تاثیر تمرین بر این عامل اصلی و مهم
در برداشت کلسترول از بافت های پیرامونی ،در جوامع امروزی که
افراد زیادی از بیماریهای قلبیعروقی رنج میبرند ضروری به نظر
میرسد .فعالیت بدنی از طریق مکانیسمهای متعددی مانند افزایش
حجم خون ،کاهش ویسکوزیته ،افزایش حجم ضربهای ،کاهش
فشار خون ،افزایش مدافعان آنتیاکسیدانی و تغییر لیپیدهای خون
میتواند به طور غیرمستقیم بر دستگاه قلبیعروقی تاثیر مثبت
داشته باشد .از این رو تمرینات هوازی میتواند راهکار مناسبی
برای مقابله با عوامل خطرزای قلبیعروقی باشد.

نتیجهگیری

با توجه به یافتههای مطالعه حاضر میتوان نتیجه گرفت که
انجام تمرینات منظم ورزشی میتواند با افزایش بیان ژن Apo-AI
و بهبود پروفایل لیپیدی نقش موثری در پیشگیری از بیماریهای
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قلبیعروقی داشته باشد .از این رو با در نظر گرفتن تمام جوانب
احتیاط میتوان به افراد بیمار و افرادی که در معرض بیماری قرار
دارند انجام فعالیت های ورزشی را پیشنهاد داد.

قدردانی

نویسندگان این مقاله از شرکت کنندگان در این تحقیق و
همچنین پژوهشکده زیست فناوری سپاسگزاری میکنند.

مالحظات اخالقی

این مطالعه در کمیته اخالق یالن ماماله رالمار  3993-393باله
تصویب رسید است.
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کلیه هزینههای انجام پژوهش حاضر توسط محققین تامین
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عهده داشتهاند .همچنین مقاله را تالیف نموده و نسخه نهایی آن را
خوانده و تایید کردهاند.
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