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  مقدمه 1-1

تحقیقات مبتنی بر تغییرات قلبی عروقی دوران میانسالی و سالمندي ارزش بسیاري براي اتخاذ تصمیم و      

روش هاي مناسب براي مقابله با بیماري هاي موجود در این سنین، در اختیار محققین و متخصصین قرار می 

د شده ناشی از افزایش سن در قلب و شریان ها، خط مقدم ابتال به بیماري هاي قلبی روند تغییرات ایجا. دهد

به طوریکه هر دو نوع بروز و شیوع بیماري هایی چون پرفشار خونی، . عروقی محسوب می شود

سالگی در مردان و کمی دیرتر در زنان  45و سفتی عروق کرونر و مغز به شدت از سنین  آترواسکلروز

قلبی و سکته مغزي  نارسایی احتقانیعوارض بلند مدت این بیماري ها منجر به افزایش . ا می کندافزایش پید

با این حال اپیدمی بیماري هاي قلبی عروقی صرفا به کشورهاي توسعه یافته محدود نمی شود و . می شود

در حال . ]3- 1[استآمار مبتالیان به آن در کشورهاي در حال توسعه نیز روند رو به رشدي در پیش گرفته 

درصد از آمار مرگ و میر را در جهان به خود اختصاص داده است و تا  30حاضر بیماري هاي قلبی عروقی 

نیز پیش بینی می شود که آمار مرگ و میر ناشی از بیماري هاي قلبی عروقی از بیماري هاي  2020سال 

میلیون از آمار  15طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیماري هاي قلبی عروقی مسئول . ی گیردعفونی پیش

میلیون نفر در کشور هاي در حال  2میلیون از آن در کشور هاي توسعه یافته و  9مرگ در جهان هستند که 

المندي نامناسبی را این آمار و ارقام باعث شده است محققان که وضعیت س. گذر از رشد اقتصادي قرار دارد

میلیون نفر فرد باالي  35بر اساس آمار هاي صورت گرفته در آمریکا . براي کشور هاي مختلف متصور شوند

به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد و پیامدهاي بالینی و اقتصادي  2030سال قرار دارند و این آمار تا سال  65

از جمله بیماري هاي قلبی عروقی که در اثر افزایش سن . ]5, 4[این تغییر جمعیت حیرت آور خواهد بود

  .می توان به هیپرتروفی قلب اشاره کردگسترش پیدا کرده و زمینه و یا معلول سایر بیماري هاست 
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  بیان مسئله 1-2

هیپتروفی در حد گسترده اي به عنوان افزایش حجم بخشی یا تمام یک ارگان و یا ساختار تعریف می      

اصطالح هیپتروفی از هیپرپالزي متمایر است، در اثر هیپرتروفی اندازه سلول و نه تعداد آن افزایش پیدا . شود

اگرچه هیپرتروفی با درجاتی از . در مقابل در هیپرپالزي افزایش تعداد سلول ها رخ می دهد. می کند

در مورد قلب نیز، هیپرتروفی . هیپرپالزي نیز همراه است که مقدار آن در بافت هاي مختلف متفاوت است

. اما اصطالح رایج اما نه دقیق آن، شامل افزایش حجم بطن چپ قلب است. به افزایش حجم قلب اشاره دارد

یسه با هیپتروفی قسمت هاي دیگر قلب، توجه بیشتري را به از دیدگاه بالینی هیپرتروفی بطن چپ در مقا

قبل از تولد با ) هیپرپالزي(میوسیت هاي قلبی در توانایی افزایش تعداد خود . ]7, 6[خود جلب کرده است 

ت کافی براي افزایش محدودیت هاي همراه هستند، اما چند روز بعد از تولد تعداد کاردیومیوسیت ها فرص

با این . بر این اساس، کاردیومیوسیت بزرگساالن بخش بزرگی از قلب آنها را تشکیل می دهد. پیدا می کنند

حال افزایش حجم قلب در بزرگساالن ناشی از افزایش تعداد کاردیومیوسیت ها نبوده و به علت افزایش 

جنسیت و اندازه بدنی وابسته است و دامنه طبیعی  افزایش حجم قلب تاحد بسیاري به سن،. اندازه آنها است

به نظر می رسد در صورت افزایش بار . ]8[حجم قلب و دریچه ها با جنسیت و سن تعریف مجزایی دارد 

این . کار قلب، افزایش حجم قلب ایجاد می شود که فرایندي براي کنترل نیازي هاي همودینامیک بدن است

در صورتی که در فرد سالم و بدون بیماري هاي قلبی و در اثر شرکت در ) یعنی هیپرتروفی قلب(فرایند 

با این حال در  .]9[رزشی رخ دهد بصورت هیپتروفی فیزیولوژیک نام گذاري می شودفعالیت رخ و

هیپرتروفی پاتولوژیک افزایش حجم قلب، نهایتا منجر به کاهش در عملکرد بطن چپ و ریسک فاکتور 

از جمله دالیل اصلی هیپرتروفی پاتولوژیک می توان به پرفشار خونی، . مستقلی براي نارسایی قلبی می شود

هر . ]11, 10[ي ایسکمیک اشاره کرد پلی مورفیسم ژنتیک و از دست دادن میوسیت ها به دنبال آسیب ها

  .چند تغییر متابولیسم قلبی نیز می تواند مولفه مهمی براي ایجاد هیپرتروفی قلبی در نظر گرفته شود

هیپرتروفی کانسنتریک که از طریق فشار اورلود مزمن : فرایند هیپرتروفیک از دو طریق توسعه می یابد    

ه بطن می شود، و هیپرتروفی ایجاد شده و منجر به کاهش حجم بطن چپ و افزایش ضخامت دیوار

و باریک ) افزایش حجم بطن(اکسنتریک که ناشی از افزایش حجم اورلود بوده و منجر به اتساع داخلی بطنی 



۴ 

 

از نظر مکانیسمی، هیپرتروفی اکسنتریک بوسیله افزایش سارکومرها در یک . شدن ضخامت دیواره قلب شود

از طرف دیگر هیپرتروفی کانسنتریک نیز . قلبی می شودردیف ایجاد شده و منجر به طویل شدن طول سلول 

( در این نوع هیپرتروفی. بوسیله افزایش سارکومرها بصورت موازي و افزایش ضخامت سلول ایجاد می شود

همزمان با افزایش اندازه میوسیت، افزایش در تعداد فیبروبالسیت هاي قلبی نیز رخ ) کانستریک یا پاتولوژیک

این نیز به نوبه ي خود منجر به اورلود و . ه فیبروزیز و افزایش سفتی میوکاردیال می شودمی دهد که منجر ب

به نظر می رسد در هیپرتروفی فیزیولوژیک عواملی . ]12[توسعه بیشتر هیپتروفی و مرگ سلول می شود 

1( 1- همچون فاکتور رشد شبه انسولین
IGF-1 (هر چند در هیپتروفی پاتولوژیک نیز . ]13[نقش مهمی دارد

IGF-1 برخی از شاخص هاي . ]14[داراي اثراتی است اما این هیپرتروفی در مسیرهاي متفاوتی رخ می دهد

یر موثر در هیپرتروفی بطنی نیز وجود دارند که تغییرات ایجاد شده در مقادیر آنها در اثر سن می تواند مس

IGF-1 از جمله این شاخص ها می توان به کلوتو اشاره . را در هیپرتروفی پاتولوژیک تحت تاثیر قرار دهد

  .کرد

پروتئین ضد سالمندي است که عمدتا در کلیه و چندین بافت دیگر از جمله پاراتیروئید و سلول  2کلوتو     

بررسی ها نشان داده است که رت هموزیگوت براي آلل . هاي اپی تلیال و شبکه کروئید مغز تولید می شود

و عضله، ژن هیپوفورمیک کلوتو، چند فنوتیپ مرتبط با پیري را آشکار می کند که آتروفی پوست 

ماه  3-2هیپرفسفاتمی، پوکی استخوان و کلسیفکاسیون عروقی از آن جمله بوده و منجر به مرگ رت ها در 

و با یک دامنه  1پروتئین کلوتو با طول کامل یک پروتئین غشایی نوع . از لحظه ورود به سالمندي می شود

آمینو اسید  11می شود، و داراي  شناسایی) بخش پوشش غشایی(آمینو اسیدي در انسان  925خارج سلولی 

FGF(کلوتوي غشایی، با گیرنده عامل شد فیبروبالست . داخل سلولی در پایانه کربوکسیل است
در تعامل ) 3

هورمون مشتق شده از استخوان که منجر به (  FGF23رسپتوري براي لیگاند -بوده و منجر به تشکیل کو

دي  1.25، افزایش سنتز )فسفات در کلیه می گرددکاهش سطوح فسفات سرمی از طریق افزایش خروج 

مدارك موجود نشان داده است . و کاهش جذب فسفات در دستگاه گوارش می گردد Dهیدروکسی ویتامین 

                                                           
1- Insulin-like growth factor 1 
2- Klotho 
3- Fibroblast growth factor 
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به  Dویتامین  - FGF23 -که رت هاي با سطوح پایینی از کلوتو، به دلیل نقص در محور تنظیم کننده کلوتو

  .]19-15[هیپرفسفاتمی مبتال می شوند

 KL1طبق بررسی هاي صورت گرفته دامنه خارج سلولی کلوتو از دو تکرار داخلی تشکیل شده است که     

انواده گلیکوزیدازها را به اشتراك می از آن جمله بوده و هر کدام توالی مشابه آمینوسیدي از خ KL2و 

در کلیه، . دامنه خارج سلولی کلوتو به جریان خون، ادرار و مایع مغزي نخاعی ترشح می شود. گذارند

عملکرد فیزیولوژیک . کلوتوي محلول، انتقال چندین یون در غشاي آپیکال توبول هاي کلیه را تنظیم می کند

یان خون وارد شده و بر سایر قسمت هاي بدن تاثیر می گذارد، تا حد که در جر) آلفا کلوتو(کلوتو محلول 

اما به نظر می رسد کلوتو از طریق مسیرهاي سیگنالی خاصی در . ]21, 20, 7[زیادي روشن نشده است 

  .می تواند موثر باشد سلول هاي قلبی در کاهش هیپرتروفی پاتولوژیک

در سلول هاي قلبی پاسخ هاي سلولی به تحریکات مختلف از مسیرهاي سیگنالینگ پیچیده اما هماهنگی     

خانواده اي از پروتئین هاي شناخته شده هستند که نقش  1پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن. انجام می شود

با این حال همانند یک درام خوب، این خانواده نیز داراي اعضاي . مهمی در این رویدادهاي سیگنالی دارند

بررسی ها نشان داده . خوب و بد است که می توانند قلب را از آسیب محافظت کرده یا به آن آسیب برسانند

سوخت و ساز ، تمایز، از جمله تکثیر وقایع بیولوژیکی مجموعه متنوع از در یک  MAPKs است که خانواده

این وقاع بیولوژیک شامل نقطه اوج انتقال  .ایفاي نقش می کنند، و آپوپتوز زنده ماندن، تحرك، بدن

 2سلولی  شامل کیناز تنظیم شده با سیگنال خارج MAPKسیگنالینگ و تنظیم آنها بوسیله چهار خانواده از 

)ERK1/2( کیناز ،c-Jun NH2-terminal )JNK1 ،JNK-2  وJNK-3( کیناز ،P38  وMAPK  بزرگ)BMK 

در حلقه  Thr-X-Tyr motifنیازمند فسفوریالسیون دوگانه  MAPKفعال شدن خانواده . است) ERK5یا 

رویدادهاي عادي که منجر به فسفوریالسیون می شود شامل آبشار کینازي سه الیه اي . تنظیمی خود هستند

) MKKKیا  MAPK kinase )MAPKKK ،MAP3K ،MEKKحفاظت شده اي است که در آن  کیناز 

از  MAPKو فعال کردن ) MKKیا  MAPK kinase )MAPKK ،MAP2K ،MEKمنجر به فعال شدن 

  .ق فسفوریالسیون هاي سریالی می شودطری

                                                           
1- Mitogen-Activated Protein Kinase 
2- Extracellular signal-regulated kinases 
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یکی از مسیرهایی است که مطالعات بسیاري بر ) ERK(هاي خارج سلولی  تنظیم شده با سیگنال کیناز    

درصد مشابه  83تا  ERK2و  ERK1. ]24- 22[مسیرهاي سیگنالی آن در بیولوژي سلول انجام شده است

شناخته  ERK1/2یکدیگر هستند و مسیرهاي مشابهی را سیگنال رسانی می کنند و در نتیجه معموال بصورت 

  .]27-25[می شوند

است که در  MAPKهاي خارج سلولی شاخه اي از آبشار سیگنالی خانواده  تنظیم شده با سیگنال کیناز    

 MAPK 1-نمونه رت ترانس ژنیک به عنوان عامل القا کننده هیپتروفی کانستریک از طریق فعال کردن کیناز

)MEK1 (مطالعاتی بسیاري بر این تاکید دارند که در محیط کشت بافت قلب، . در نظر گرفته شده است

به طور  ERK1/2سیگنال رسانی از طریق آبشار . براي توسعه رشد قلبی ضروري است ERK1/2سیگنال 

کوچک و سپس به کار گیري  Gکالسیک در غشاي سلول آغاز شده و بوسیله فعال کردن پروتئین هاي 

MAP3K Raf-1 همچنین .  انجام می شودERK1/2  در میوسیت هاي قلبی در پاسخ به بسیاري از تحریکات

، آگونیست هاي گیرنده تیروزین کیناز، سایتوکاین ها، فشار Gآگونیست هاي گیرنده پروتئین  همانند

ها شروع شده و سپس از  MAP3Ksاین تحریکات مختلف از طریق . اکسایشی و اتساع فعال می شوند

ادامه پیدا می ) MEK2 )MAP2Ksو  MEK1طریق فسفوریالسیون و فعال کردن کیناز دو گانه اختصاصی 

- 28[در نظر گرفته شده است ERK1/2کند که به عنوان کیناز اختصاصی بر فسفوریالسیون و فعال کردن 

32[.  

جالب توجه آنکه برخی از مطالعات گزارش کرده اند در رت هایی ترانس ژنیکی که بیان بیش از حد      

بوسیله افزایش بیان  ERK1/2منجر به توسعه هیپرتروفی کانستریک شده است، مهار  Mek1فرم فعال 

ه منجر ب) در قلب می شود ERK1/2که باعت غیر فعال شدن ) (DUSP6(1 6فسفات دوگانه اختصاصی 

این نتایج نشان می دهد علیرغم اینکه فعال کردن . کاهش هیپرتروفی در اثر تحریکات پاتولوژیک نشده است

براي  ERK1/2می تواند به برنامه هیپرتروفی قلبی منجر شود، لیکن به سیگنال  Mek1-ERK1/2سیگنالینگ 

این یافته هاي به . ود نداردتحریکات پاتولوژیک که به هیپرتروفی کانستریک منجر شود نیازي اساسی وج

 ERK1/2ظاهر متناقض ممکن است ناشی از نوع رشد قلب باشد که ناشی از فعال یا غیر غیر فعال شدن 

                                                           
1- Dual specificity phosphatase 6 
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هر چند برخی از مطالعات گزارش کرده . ]34, 33[) به عنوان مثال رشد کانستریک به جاي اکسنتریک(است 

منجر به هیپرتروفی کانستریک و مهار آن به هیپرتروفی اکسنتریک منجر می  ERK1/2اند که فعال شدن 

منجر به ایجاد هیپرتروفی  ERK1/2ال شدن مطالعات دیگري نیز وجود دارند که نشان می دهد فع. ]33[شود

اما آنچه قابل توجه است و . ]35[اکسنتریک شده و این سیگنال در هیپرتروفی کانستریک نقشی چندانی ندارد

است و مکانیسم دقیقی براي آن  ERK1/2کمتر بدان اشاره شده است نقش کلوتو در فعال یا غیر فعال کردن 

طبق . اما مکانیسم احتمالی آن را می توان از طریق فشار اکسایشی مورد بررسی قرار داد. بیان نشده است

که ( Ras-Mekبرخی از تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است که فشار اکسایشی منجر به فعال کردن 

مطالعات دیگري نیز . ]38-36[می شود) یوي هستنددر سلول هاي کل ERK1/2تنظیم کننده هاي باالدستی 

، به همین ]39[می گردد H9c2گزارش کرده اند که کلوتو مانع از افزایش فشار اکسایشی در سلول هاي 

یشی در کاستن فعالیت و یا بیان ژنی جهت این احتمال وجود دارد که کلوتو از طریق کاهش فشار اکسا

ERK1/2 هر چند این مکانیسم احتمالی است و با قاطعیت نمی توان آن را براي سلول هاي قلبی  .موثر است

در سلول هاي  P38اما سایر مطالعات نشان می دهد که کلوتو قادر به فسفریله و غیر فعال کردن . لحاظ کرد

  .]39[قلبی است

      P38  ملکولی است که به پریدینیل ایمیدازول متصل می شده و در ایجاد مسیرهاي التهابی ایفاي نقش

چهار نوع از آن شناسایی شده است که نوع آلفا و بتاي آن در همه ي سلول ها از جمله سلول هاي . می کند

منجر به القاي هیپرتروفی میوسیت ها و  P38در بافت قلب کشت شده، فعالیت . ]42-40[قلبی بیان می شود

در قلب رت هاي  P38اگرچه فعالیت مزمن . آپوپتوز و همچنین افزایش تولید سایتوکاین ها می شود

در ایجاد هیپرتروفی بطنی نقش چندانی نداشته است، اما در عوض ) Intact Mouse(دستکاري نشده 

ماتریکس هاي خارج سلولی و ) بازسازي(باعث ایحاد محدودیت هاي کاردیومیوپاتی همراه با رمودلینگ 

هر چند گزارشاتی وجود دارد که نشان دهنده کاهش هیپرتروفی . اختالل در عملکرد انقباضی قلب شده است

در ایجاد و  P38در حالت کلی نقش . ]47-43[بوده است P38ده از طریق افزایش فعالیت در بافت کشت ش

یا کاهش هیپرتروفی بطنی گنگ و نامشخص است و نمی توان با قاطعیت در آن مورد صحبت کرد و می 

به تنهایی عامل ایجاد و یا کاهش هیپرتروفی پاتولوژیک نمی تواند در نظر  P38توان چنین تصور کرد که 
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یق تري به دست دهد، برخی از یافته اما مطالعه دقیق مسیرهاي سیگنالی آن می تواند اطالعات دق. گرفته شود

از طریق فعال کردن سایر مسیرها از جمله فعال کردن کانال هاي  P38هاي پژوهشی نشان می دهد که 

TRPC6 )می تواند در ایجاد هیپرتروفی بطنی ) که انتقال دهنده اصلی کلسیم به داخل سلول هاي قلبی هستند

  .]48[موثر باشد

. از نظر افزایش سن نیز قابل توجه است) P38و  ERK1/2کلوتو، (توجه به تغییرات شاخص هاي فوق      

گزارشات اخیر نشان داده است که به دلیل مشکالت ایجاد شده در کلیه و یا غدد پاراتیروئید ممکن است 

نیز اثر افزایش سن از منظر فشار  P38و  ERK1/2در مورد . ]49[سطح کلوتو در اثر افزایش سن کاهش یابد

در اثر افزایش سن  P38و  ERK1/2اکسایشی مورد توجه قرار گرفته است و مشخص شده است که فعالیت 

گاه محققین افزایش فشار اکسایشی ایجاد از دید. در سلول هاي کبدي، کلیه و ریه ها افزایش پیدا می کند

هر چند که نقش کلوتو نیز با توجه به . ]53- 50[ها موثر است MAPKsشده در اثر سالمندي در فعال شدن 

در مجموع انچه که روشن . هاست قابل چشم پوشی نیست MAPKsاینکه از تنظیم کننده هاي باالدستی 

اثر افزایش سن به تغییرات گسترده اي در قلب از جمله  است تغییر در شاخص ها و مسیرهاي فوق در

تواند در  یفعال م یاز سبک زندگ يریرسد بهره گ یحال به نظر م نیبا ا. هیپرتروفی قلبی منجر می شود

در ) 2009(و همکاران  نایچنانچه گارس. موثر باشد کیپاتولوژ یپتروفیبهبود عملکرد قلب و احتماال کاهش ه

به سمت  راشده و قلب  کیپاتولوژ یپتروفیمنجر به کاهش ه یاستقامت نیگزارش کردند که تمر یقیتحق

 يریچه تاث یورزش نیتمر نشده استمشخص  نیقهر چند به ی. ]54[ دهد می سوق کیولوژیزیف یپرتروفیه

  . ستیچ ندیفرا نیا یاصل سمیدارد و اصوال مکان کیپاتولوژ یپرتروفیموثر در ه يبر بر شاخص ها

نقش کلوتو در هیپرتروفی فیزیولوژیک و یا کاستن از هیپرتروفی پاتولوژیک در اثر تمرینات کمتر مورد      

هرچند مات سوبارا و همکاران . توجه قرار گرفته است و اصوال اثر فعالیت ورزشی بر آن کامل روشن نیست

اما به یقین . ]49[ائسه شده است گزارش کردند که تمرین هوازي منجر به افزایش کلوتو در زنان ی) 2014(

مشخص نیست آیا تمرین ورزشی از طریق افزایش کلوتو قادر به ایجاد تغییر در دیواره بطن چپ است یا 

 2007مطالعه اي در سال . خیر؟ از سوي دیگر توجه به مسیر سیگنالی کلوتو نیز حائز اهمیت بسیار است

و ) P38فعال کننده باالدستی ( ASK1ف از طریق حذ P38نشان داد که در پاسخ به تمرین شنا، عدم فعالیت 
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از میوکاردیوم، باعث ایجاد هیپرتروفی فیزیولوژیک بدون وجود فیبروزیز در رت ها  p38یا حذف مستقیم 

نه منجر به فعال شدن آن و نه کاهش آن (تاثیري نداشته است ERK1/2می شود، در حالیکه تمرین بر مقدار 

نیز تاثیر تمرین ورزشی هوازي بر هیپرتروفی بطنی رت هاي ) 2009(میاچی و همکاران . ]55[)شده است

معرض رژیم  هفته در 6آنها گروهی از رت ها را به مدت . مبتال به پرفشار خونی را مورد بررسی قرار دادند

یافته هاي آنها نشان داد که در . هفته برنامه تمرینی شرکت دادند 9غذایی با نمک باال قرار داده و سپس در 

افزایش معنی داري دارد، با این حال فسفوریالسیون و  ERK1/2و  P38رت هاي مبتال به پرفشار خون مقدار 

لیکن در مورد تغییرات این شاخص ها در . ]56[فعالیت این شاخص ها در اثر فعالیت وررشی کاهش می یابد

  . عالیت ورزشی تحقیقی یافت نشدقلب رت هاي با سین  باال به دنبال شرکت در ف

و تغییرات آن در هیپرتروفی  P38و  ERK1/2در مجموع به نظر می رسد دیدگاه روشنی در مورد نقش      

پاتولوژیک و فیزیولوژیک وجود ندارد و معدود تحقیقات مبتنی بر ورزش نیز یافته هاي روشنی بخصوص به 

در مورد کلوتو نیز علیرغم . مند انجام نشده اند بیان نمی کننددلیل اینکه بر روي نمونه هاي میانسال و سال

اینکه کاهش آن در ایجاد هیپرتروفی پاتولوژیک مورد تایید است، لیکن به یقین مشخص نیست که فعالیت 

ورزشی در نمونه هاي با سنین باال قادر به افزایش مقادیر آن هست یا خیر؟ و در صورت موثر بودن فعالیت 

مقدار کلوتو آیا این شاخص ضد سالمندي از طریق تغییر مقادیر سیگنال هاي داخل سلولی در ورزشی بر 

به همین دلیل در . کاهش هیپرتروفی پاتولوژیک و ایجاد هیپرتروفی فیزیولوژیک موثر خواهد بود یا خیر؟

یت ورزشی هوازي آیا فعال -1نظر گرفته چندین ارتباط و پاسخ به چند سوال در این بین حائز اهمیت است؛ 

قادر به افزایش مقادیر کلوتو در نمونه هاي میانسال است یا خیر؟ و در صورت موثر بودن چه ارتباط آماري 

بین افزایش مقادیر کلوتو و افزایش قطر داخلی بطن چپ و نیز کاهش ضخامت دیواره بطن چپ وجود 

، قطر داخلی بطن چپ و قطر دیواره عروق دارد؟ به عبارتی دیگر به ازاي هر واحد افزایش در مقدار کلوتو

در اثر تمرین ورزشی، به ازاي هر  P38و  ERK1/2چه تغییري می کند؟ همچنین در صورت تغییر مقادیر 

ایجاد می شود؟ عالوه بر این به  P38و  ERK1/2واحد افزایش در مقدار کلوتو چه مقدار تغییر در مقادیر 

، قطر داخلی بطن چپ و قطر دیواره بطن چپ چه تغییري P38و  ERK1/2ازاي هر واحد تغییر در مقادیر 

و ابعاد  H2O2و  P38  ،ERK1/2می یابد؟ لذا در این پایان نامه عالوه بر اینکه به دنبال تغییر مقادیر کلوتو، 



١٠ 

 

قلب به دنبال شرکت در فعالیت ورزشی هوازي هستیم، ارتباط آماري دقیق بین شاخص ها را مورد بررسی 

تا چه ) H2O2و  P38  ،ERK1/2کلوتو، (رار خواهیم داد تا با اطمینان مشخص گردد که شاخص هاي فوق ق

  . حد با یکدیگر مرتبط هستند و اثر گذاري دقیق آنها بر ابعاد قلب رت هاي میانسال به چه شکلی است

  ضرورت و اهمیت پژوهش 1-3

کلوتو به عنوان یک شاخص ضد سالمندي مورد توجه محققین بوده است و مشخص گردیده است که      

هر چند به یقین ثابت نشده است که فعالیت . کاهش آن منجر به افزایش هیپرتروفی پاتولوژیک می گردد

ن روند را ورزشی هوازي در صورت اثر گذاري بر هیپتروفی پاتولوژیک و ایجاد هیپرتروفی فیزیولوژیک، ای

انجام می دهد یا خیر؟ مطالعات موجود نیز نتایج روشنی مبنی  P38و  ERK1/2از طریق کلوتو و به دنبال آن 

بافت قلب با کاهش هیپرتروفی پاتولوژیک و  H2O2و  ERK1/2  ،P38بر اینکه تغییر در مقادیر کلوتو سرم، 

بخصوص در نمونه هاي میانسال و . رده اندافزایش هیپرتروفی فیزیولوژیک مرتبط است یا خیر، گزارش نک

به عنوان مثال در . عالوه بر این ارتباط بین شاخص ها نیز حائز اهمیت است. سالمند چنین تاثیري یافت نشد

صورت موثر بودن تمرین ورزشی بر کلوتو و کاهش هیپرتروفی پاتولوژیک و افزایش هیپرتروفی 

بافت قلب چنین فرایندي را  H2O2و  ERK1/2  ،P38ییر مقادیر فیزیولوژیک، آیا کلوتو واقعا از طریق تغ

بافت قلب ارتباط وجود دارد  H2O2و  ERK1/2  ،P38انجام داده است یا خیر؟ به عبارتی دیگر بین کلوتو با 

و ابعاد  H2O2و  P38  ،ERK1/2لذا در این پایان نامه عالوه بر اینکه به دنبال تغییر مقادیر کلوتو، یا خیر؟ 

قلب به دنبال شرکت در فعالیت ورزشی هوازي هستیم، ارتباط آماري دقیق بین شاخص ها را مورد بررسی 

تا چه ) H2O2و  P38  ،ERK1/2کلوتو، (قرار خواهیم داد تا با اطمینان مشخص گردد که شاخص هاي فوق 

  . هاي میانسال به چه شکلی است اندازه با یکدیگر مرتبط هستند و اثر گذاري دقیق آنها بر ابعاد قلب رت

در این پایان نامه به دنبال به بررسی مکانیسم هایی هستیم که قبال بررسی نشده اند و گزارشات موجود در 

  .مورد آنها نیز با شک و تردید بیان شده است
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  .میانسال

  .زن قلب در رت هاي میانسالبا و ERK1/2هشت هفته تمرین هوازي بر ارتباط بین تعیین تاثیر  )22

رت ولوژیک در با هیپرتروفی قلبی پات ERK1/2هشت هفته تمرین هوازي بر ارتباط بین تعیین تاثیر  )23

  .هاي میانسال

  .در رت هاي میانسال ERK1/2با  P38هشت هفته تمرین هوازي بر ارتباط بین تعیین تاثیر  )24

  .با وزن قلب در رت هاي میانسال P38هشت هفته تمرین هوازي بر ارتباط بین تعیین تاثیر  )25

  .میانسالبا هیپرتروفی قلبی در رت هاي  P38هشت هفته تمرین هوازي بر ارتباط بین تعیین تاثیر  )26
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  کلید واژگان 1-6

  هیپتروفی قلبی

هیپرتروفی قلبی در حد گسترده اي به عنوان افزایش حجم بخشی یا تمام یک ارگان   :تعریف نظري -

اصطالح هیپتروفی از هیپرپالزي متمایر است، در اثر هیپرتروفی اندازه . و یا ساختار تعریف می شود

  .سلول و نه تعداد آن افزایش پیدا می کند

در تحقیق مقدار هیپرتروفی از طریق اندازه ضخامت دیواره بطن و قطر داخلی  :تعریف عملیاتی -

  .اندازه گیري شد ImageJبطن با استفاده از نرم افزار 

  کلوتو

پروتئین ضد سالمندي است که عمدتا در کلیه و چندین بافت دیگر از جمله  :تعریف نظري -

بررسی ها نشان داده است که . تولید می شودپاراتیروئید و سلول هاي اپی تلیال و شبکه کروئید مغز 

رت هموزیگوت براي آلل ژن هیپوفورمیک کلوتو، چند فنوتیپ مرتبط با پیري را آشکار می کند که 

آتروفی پوست و عضله، هیپرفسفاتمی، پوکی استخوان و کلسیفکاسیون عروقی از آن جمله بوده و 

پروتئین کلوتو با طول کامل . المندي می شودماه از لحظه ورود به س 3- 2منجر به مرگ رت ها در 

بخش پوشش (آمینو اسیدي در انسان  925و با یک دامنه خارج سلولی  1یک پروتئین غشایی نوع 

کلوتوي . آمینو اسید داخل سلولی در پایانه کربوکسیل است 11شناسایی می شود، و داراي ) غشایی

FGF(غشایی، با گیرنده عامل شد فیبروبالست 
رسپتوري -در تعامل بوده و منجر به تشکیل کو) 1

هورمون مشتق شده از استخوان که منجر به کاهش سطوح فسفات سرمی از (  FGF23براي لیگاند 

و  Dدي هیدروکسی ویتامین  1.25، افزایش سنتز )طریق افزایش خروج فسفات در کلیه می گردد

ود نشان داده است که رت هاي با مدارك موج. کاهش جذب فسفات در دستگاه گوارش می گردد

به  Dویتامین  - FGF23 - سطوح پایینی از کلوتو، به دلیل نقص در محور تنظیم کننده کلوتو

  .]19- 15[ هیپرفسفاتمی مبتال می شوند

                                                           
1- Fibroblast growth factor 
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در تحقیق حاضر مقدار کلوتوي سرم از طریق روش االیزا و کیت کلوتو  :تعریف عملیاتی -

)OKEH01598; Aviva Systems Biology Co., Ltd., CA, USA (اندازه گیري شد.  

  هاي خارج سلولی تنظیم شده با سیگنال کیناز

یکی از مسیرهایی است که ) ERK(هاي خارج سلولی  تنظیم شده با سیگنال کیناز:تعریف نظري -

و  ERK1. ]24-22[ مطالعات بسیاري بر مسیرهاي سیگنالی آن در بیولوژي سلول انجام شده است

ERK2  درصد مشابه یکدیگر هستند و مسیرهاي مشابهی را سیگنال رسانی می کنند و در  83تا

  .]27-25[ شناخته می شوند ERK1/2نتیجه معموال بصورت 

از روش وسترن بالت و کیت  ERK1/2در تحقیق حاضر براي اندازه گیري از  :تعریف عملیاتی -

ERK1/2 )Sigma Aldrich, USA (اندازه گیري شد.  

P38  

ملکولی است که به پریدینیل ایمیدازول متصل می شده و در ایجاد مسیرهاي  P38 :تعریف نظري -

نوع آلفا و بتاي آن در همه ي  چهار نوع از آن شناسایی شده است که. التهابی ایفاي نقش می کند

 P38در بافت قلب کشت شده، فعالیت . ]42-40[ سلول ها از جمله سلول هاي قلبی بیان می شود

منجر به القاي هیپرتروفی میوسیت ها و آپوپتوز و همچنین افزایش تولید سایتوکاین ها می 

 .]47- 43[شود

 P38از روش وسترن بالت و کیت  P38در تحقیق حاضر براي اندازه گیري از  :تعریف عملیاتی -

)Sigma Aldrich, USA (اندازه گیري شد.  

  پراکسید هیدروژن

 باالیی نسبتا عمر نیمه که غشا از پذیر نفوذ و پایدار است ترکیبی هیدروژن پراکسید :تعریف نظري -

 تشکیل دیسموتاز سوپراکسیداز آنزیم توسط سوپراکساید شدن دیسموته طریق از ترکیب این. دارد

 پالسمایی غشاي و میتوکندري الیه دو غشاي از تواند می راحتی به هیدروژن پراکسید. شود می

 ]58, 57[. شود سلولی خارج فضاي وارد و کرده عبور سلولی
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 H2O2از روش وسترن بالت و کیت  H2O2در تحقیق حاضر براي اندازه گیري از  :تعریف عملیاتی -

)Sigma Aldrich, USA (اندازه گیري شد. 

  محدودیت هاي تحقیق 7-1

  محدودیت هاي قابل کنترل 7-1- 1

در این تحقیق شدت تمرینات، غذا، میزان روشنایی، میزان فعالیت بدنی و استراحت رت ها از جمله      

  .عوامل قابل کنترل بود

  محدودیت هاي غیر قابل کنترل 7-1- 2

در این تحقیق تفاوت هاي ژنتیکی رت ها و تغییراتی که ممکن است در مارکرهاي مختلف در اثر افزایش     

  .یق ایجاد شده و بر نتایج پژوهش موثر باشد از جمله عوامل غیر قابل کنترل بودسن در طول تحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  :دومفصل 

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه 2-1

بر اساس دیکشنري انگلیسی آکسفورد . از جوانی و قبل از شروع پیري قرار دارد اي بعد دورهدر میانسالی      

بر اساس . ]59[محسوب می شودبین جوانی و پیري مااي  که دوره سالگی است 45-65ي بین  میانسالی دامنه

بر حسب دیکشنري انگلیسی کالینز نیز . ]60[قرار داردسالی  45-64لیست مریام وبستر میانسالی در دامنه 

در ایرن دامنه مشخصی براي . ]61[شود  سالگی را شامل می 65سالگی شروع شده و تا  40میانسالی از سن 

و معیارهاي جهانی به عنوان دامنه ي این سن مد نظر قرار می گیرد، با این حال میانسالی تعریف نشده است 

سالی به عنوان سن میانسالی در نظر گرفته شده  45-64از نتایج سازمان ملی آمار ایران می توان دریافت که 

تشکیل خواهند  میانساالن بزرگترین گروه سنی ایرانیان را 2020شود تا سال  عالوه بر این پیش بینی می. است

  . ]62[داد

و  از نظر حرکت بدن در سنین میانسالی نسبت به دوره هاي قبلی آن ،بر اساس تحقیقات صورت گرفته     

به . می گرددو در برابر عوامل تغذیه اي، استرس و دیگر عوامل محیطی آسیب پذیر  تر شدهآهسته  متابولیسم

طوري که شیوع بیماري هاي مزمن در اثر کم تحرکی یا دیگر بیماري ها در این سنین افزایش پیدا می کند 

تجربه مرگ و میر، . ]65[می یابدبه ازاي هر دهه افزایش سن نیز یک سانتیمتر از قد انسان کاهش . ]64, 63[

. ]66[برخی عالئم پیري نیز در این سن قابل مشاهده است. غم، یا از دست دادن افراد در این سن شایع است

نمونه اي از آن محسوب می که پوکی استخوان  رویت است این فرایند در زنان با سرعت بیشتري قابل

بیماري هاي قلبی عروقی نیز از . هر چند توانایی انجام کارهاي پیچیده بدون تغییر باقی می ماند. ]67[شود

دیگر عوارض شایع این سنین است که در صورت استفاده از سبک زندگی نامناسب، سالمتی را تحت تاثیر 

 در فصل حاضر مطالبی پیرامون ارتباط میانسالی با هیپتروفی قلبی و عوامل موثر آن با .]68[ قرار می دهد

همچنین . ها و فشار اکسایشی و همچنین اثر فعالیت ورزشی بر آن ارائه می شود MAPKsتاکید بر کلوتو، 

.پیشینه تحقیقات انجام شده نیز مورد بررسی قرار می گیرد
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  مبانی نظري 2-2

  افزایش سن و بیماري هاي قلبی عروقی 2-2-1

مختلفی همانند بیماري عروق کرونري، پرفشار افزایش سن با گسترش شیوع بیماري هاي قلبی عروقی      

هر دهه افزایش سن بر تمامیت سیستم قلبی عروقی حتی در صورت . خون و نارسایی هاي قلبی همراه است

این تغییرات ناشی از افزایش سن در فیزیولوژي قلب و عروق می . نبود عوامل پاتولوژیک اثر می گذارد

. ]70, 69[شد، که در سن پیري به بیشترین حد خود افزایش می یابدبایست متفاوت از سطوح پاتولوژیک با

موجود نشان می دهد که ساختار و عملکرد سیستم قلبی عروقی به طور معنی داري تحت تاثیر فرایند مدارك 

. به طوریکه میانسالی و سالمندي با تغییرات ملکولی عضالت قلب همراه است. افزایش سن قرار می گیرد

باشد، زیرا در تغییرات عملکرد کاردیومیوسیت ها عامل مرکزي در تغییرات وابسته به افزایش سن می 

به دلیل اینکه افزایش سن بر عملکرد کاردیومیوسیت ها در . همودینامیک قلب و عروق نقش مهمی دارند

به نحوي که افزایش سن تاثیر مستقیم بر هموستاز کلسیم، انقباض عضله قلب، . سطوح مختلف اثر می گذارد

، که این عوامل تاثیر ]72, 71[ها دارد جفت تحریک انقباض و یکپارچگی سلولی ارگانل هاي کاردیومیوسیت

مهمی در تنظیم نئوهومرال عملکرد کاردیومیوسیت ها از سیستم آدرنرژیک و  سیستم رنین آنژیوتانسین 

عالوه بر این میانسالی و سالمندي باعث تغییرات اجزا و کیفیت ماتریکس هاي خارج سلولی . ]76-73[دارد

بلکه عملکرد قلبی را نیز نیز می شود، که نه تنها ساختارهاي سلول هاي قلبی را تحت تاثیر قرار می دهد، 

از مهمترین تغییرات ایجاد شده در ساختار قلب در اثر افزایش . ]78, 77[ممکن است تحت تاثیر قرار دهند

  .]79[سن می توان به هیپرتروفی قلبی اشاره کرد که ناشی از عوامل زمینه اي مختلف می باشد

  تاثیرات افزایش سن بر قلب 2-2-1-1

سن شناسنامه اي یک فرایند وابسته به زمان است، به هیمن جهت میانسالی و سالمندي را با افزایش      

مرگ و میر همسو می دادند، هر چند سن تقویمی را نیز عاملی جهت نشان دادن سالمت فرد در نظر نمی 

اصطالح . ستفاده می شوداما در مقابل، سن بیولوژیک به عنوان یکی از اهداف ارزیابی سالمتی انسان ا. گیرند

با تاکید بر محدودیت هاي ذاتی در تعریف سالمتی افراد  "بزرگسالی عملکردي"یا  "افزایش سن عملکردي"

  این اصل بر اساس آنچه که انسان می تواند در ارتباط با . و با در نظر گرفتن سن تقویمی تعریف می شود
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Abstract 

This study aimed to investigate effects of moderate-intensity aerobic exercise on levels of 
physiological and pathological effective markers in ventricular hypertrophy and the heart 
dimensions of middle-aged male wistar rats. 
40 wistar rats including young rats (n=10, 4 month-old) and middle aged rats (n=30, 13-15 
months-old) arrived in this experimental study. The all young and 10 middle-aged rats 
were sacrificed (randomly) under deep anesthesia without any exercise training as normal 
young control and normal middle-aged control respectively. The remaining 20 middle-
aged rats were participated in 4 or 8-week aerobic exercise training. The serum levels of 
Klotho protein, left ventricular internal diameter the left ventricle walls thickness and 
cardiac tissue levels of ERK1/2, p38 phosphorylation and H2O2 were determined by 
immunoblotting and fluorescent staining respectively. 
There were significant differences in the plasmatic Klotho levels and the heart tissue levels 
of ERK1/2, P-P38 and H2O2, left ventricle walls thickness and left ventricular internal 
diameter between middle-aged and young rats (P=0.01). Serum Klotho levels significantly 
increased after 8 weeks’ exercise (P=0.011). ERK1/2 and P38 significantly decreased after 
4 and 8 weeks exercise (P=0.01). H2O2 also significantly decreased after 4 (P=0.016) and 8 
weeks training (P=0.001). left ventricular internal diameter significantly increased in 8 
weeks, and left ventricle walls thickness was significantly reduced in the 8 week (P=0.011 
and P=0.028 respectively). 
Moderate aerobic training in middle-aged rats attenuates pathological cardiac hypertrophy 
at least partially by increasing Klotho and reducing oxidative stress as well as reducing the 
phosphorylation of ERK1/2 and P38. Although these mechanisms cannot be reliably 
attributed to humans. 
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