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 1/11/1938تاریخ چاپ:  42/3/1938تاریخ پذیرش:  1/8/1938تاریخ دریافت: 

  
  و N-cadherin های ژن پروتئینبر بیان تأثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط 

β-catenin  ها موشچپ قلب بطن در 

 
 3غزالیان فرشاد ،2همایی متین حسن ،1اسدی معصومه

 
 

چکیده

تواند نقش به  دهد و اجرای منظم ورزش هوازی با شدت متوسط می های قلبی را تحت تأثیر قرار می های ورزشی پروتئین مطالعات نشان داده است محرک مقدمه:

 Messenger RNAبیان بر  هوازیتمرین هشت هفته ثیر أحاضر، بررسی ت ی مطالعهاز انجام هدف  ،بنابراینهای قلبی داشته باشد.  سزایی بر روی پروتئین
(mRNAژن پروتئین ) نژاد نر  صحرایی های موش قلبی ی کاتنین بطن چپ عضلهو بتا کادهرین-ان هایWistar بود. 

 (،n=  8) شاهدگروه  سه دربه صورت تصادفی  گرم 492 ± 99با میانگین وزن  (ای هفته )هشت Wistar نژاد نر موش صحراییسر  42در این مطالعه،  ها: روش

ای با  دقیقه 41-01در هفته   ای تمرین هوازی )پنج جلسه گروه تمرین در یک برنامه هشت هفته .قرار گرفتند (n=  8هوازی )( و تمرین n=  8) ای هفته شاهد هشت
ی فعالیت طبیعی گروه  شرکت کردند و در چرخه (متر/دقیقه 49 سرعت صفر درصد و شیب)روی نوارگردان حیوانی  بیشینه( دویدن مصرفی اکسیژن درصد 06شدت 

کادهرین و -ان های  ژن mRNAها برداشته شد و بیان  ی تمرینی، بخشی از بافت بطن چپ قلب موش ساعت پس از آخرین جلسه 42شاهد هیچ تغییری اعمال نشد. 
آزمون  و One-way ANOVAبا استفاده از آزمون ها،  ( بررسی شد. دادهRT-PCR) Real time-polymerase chain reactionاز روش با استفاده  بتاکاتنین

 .جزیه و تحلیل شدت Tukey تعقیبی

افزایش  (P=  111/1)ی اکسیژن مصرفی در گروه تمرین هوازی  و میزان بیشینه (P=  111/1)کادهرین -های بتاکاتنین و ان ژن پروتئین mRNAبیان  ها: یافته

 .داری یافت معنی

، با اثرگذاری خود در سطح VO2maxکادهرین و همچنین، افزایش -های بتا کاتنین و ان ژن mRNAداری در بیان  تغییر معنی رسد نظر می  هب گیری: نتیجه

 .ی قلب تأثیر مثبتی بگذارد ها باشد که در کل ممکن است بر فعالیت بهینه عملکرد انقباضی کاردیومیستتواند از عوامل بهبود  مولکولی، می

 چپ اکسیژن، بطن، بتاکاتنین، هوازی واژگان کلیدی:

 
 N-cadherin های ژن پروتئینبر بیان تأثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط  .غزالیان فرشاد همایی حسن، متین اسدی معصومه، ارجاع:

 1419-1413(: 623) 92؛ 1938مجله دانشکده پزشکی اصفهان . ها موشچپ قلب بطن در  β-catenin و

 

 مقدمه

مرگ و میر در جهان به  اصلیعلت  ،عروقی -های قلبی بیماریامروزه 

هرا در شورهرهای در لرال     درصد مررگ  53ول ؤمس روند و می شمار

از . (1) هسرندد هرا در سراسرر جهران     درصد مرگ 53تهسعه و لدود 

 ی یر  نسر ه  هرای ورزشری بره عدرهان      امروزه تجهیز فعالیت ،طرفی

ها و بهبهد عملکررد   گیری و درمان بسیاری از بیماری اثرب ش در پیش

. برا ایرح لرال، سراز و شارهرای دقیر        (2)قلبی پذیرفنه شرده اسرت   

اثرگذاری تمریدات ورزشی به طهر دقی  مور   نورده اسرت و بره     

 سراز و شارهرای  درک بهنرر   هشداخت مسیرهای زیسنی ب رسد نظر می

در راسرنای   .شرهد  یمدجر مر  قلب، ی م نلف به ویژهها سازگاری اندام

شداسایی مسیرها و ساز و شارهرای بهبرهد عملکررد سرلهلی ناشری از      

 بیران هرای ننهمیر  و    داده ی مجمهعره  تمریدات ورزشری، اسرنداده از  

تهانرد شمر     یدی به عدهان روشی قدرتمدد و قابر  اطمیدران مری   ئپروت

 Wntرسرانی م نلرف، مسریر     در میان مسیرهای پیرام  .(5)شددده باشد 

 مقاله پژوهشی
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(Wnt signaling pathway   یراWingless-related integration site) 

سرازی   هرا از طریر  فعرال    نقش مهمی در شدنرل فعالیت نننیکی سلهل

عهام  رونهیسی در سینهزل را دارد. در ایح مسیر، عام  اصلی تبردی   

( β-Cateninها پرروتئیح بناشراتدیح )   در انسان Wntپیام درون سلهلی 

یررا  β-Catenin-1) 1-در انسرران تهسرر  نن بناشرراتدیح   اسررت شرره 

CTNNB1) (4) شهد بیان می . 

ی سلهل و اتصاالت بیح در تدظیم و هماهدگی چسبددگی ،بناشاتدیح

  شررادهریح-ان شمررکلکپ پررروتئیح  اجررزاییکرری از  و نقررش دارد

(N-cadherin) قلب در اتصراالت   ی در عضله ،بناشاتدیح. (3) باشد می

نقرش   و شدرد  در ساخنار صدحات ایدنرشالره ایدرای نقرش مری     چسبدده

هرای   مکانیکی و الکنریکی بیح سرلهل تحری   شدگی جدتلیاتی در 

ای  همکراران در ماالعره   و Bu. به طهر مثرال،  (6)دارد  را قلبی مجاور

ی قلبری و   در عضرله  Wntگزارش شردند شره تدظریم افزایوری مسریر     

اسکلنی با افزایش بیان پروتئیح بناشاتدیح و به دنبال آن شاهش فعالیرت  

( Glycogen synthase kinase-3) 5-پروتئیح گلیکهنن سدناز شیدراز 

مهجب افرزایش فعالیرت عهامر  رونهیسری میهننیر  و هرایکرتروفی       

 .(7)شهد  عضالنی می

شرهند،   شرد مری   CDH2ها شه در انسران تهسر  نن    شادهریح-ان

انرد و   ها بیران شرده   های غوایی هسندد شه در بسیاری از بافت پروتئیح

شادهریح، جزء جردایی  -نقش میانجی در اتصاالت سلهلی را دارند. ان

نرشاله وجرهد دارد  است شه در صدحات اید ناپذیر در اتصاالت چسبدده

هرای قلبری دارد.    و عملکرد مکانیکی و الکنریکی در مجاورت سرلهل 

شادهریح در انرها  م نلرف   -تغییرات در یککارچگی و بیان پروتئیح ان

-ها ماندرد شاردیهمیهپراتی موراهده شرده اسرت. از طرفری، ان       بیماری

ی قلبری نقرش    شادهریح به عدهان تدها شادهریح بیران شرده در عضرله   

 .(8-9) ی در لدظ یککارچگی ساخنار قلبی داردشلید

همکاران، در تحقیقی دریافندرد شره    و Dos Santosبه طهر مثال، 

ی ناشری  شادهریح و بناشاتدیح در هایکرتروفی قلبر -های ان بیان پروتئیح

برا   .(13)یافنره اسرت    شاهشی صحرای های نارسایی قلبی در مهش از

های ورزشی م نلف بر ساخنار و عملکررد   تهجه به مؤثر بهدن فعالیت

و به عدرهان  به عدهان ی  ورزش مدرح و رایج  قلب، تمریدات ههازی

دسنیابی به فهاید ناشی از ورزش برای  برای شارآمد ی  روش تمریدی

نرد و  ها را ندار بسیاری از افراد شه امکان اجرای برخی از انها  ورزش

هرای   بیماری های مزمح به ویژه گیری از ابنال به بسیاری از بیماری پیش

 . (11)است تهصیه شده  عروقی، -یقلب

از ایح بیح، تمریدات ههازی با شدت منهس  با افرزایش عملکررد   

آنرردوتلیالی و فرفیررت اشسرریداتیه عضررالت اسررکلنی و قلبرری، باعرر  

ی اشسیژن مصرفی در افراد م نلرف، بره ویرژه بیمراران      افزایش بیویده

ی اشسیژن مصررفی، شراخ  مهمری در     ویدهشهد. بی عروقی می -قلبی

عروقی است. با ایرح لرال،    -برآورد تهان ههازی و آمادگی سیسنم قلبی

ماالعات بسیار اندشی در مرهرد تریثیر تمریدرات ورزشری بره خصره        

ی اشسریژن   زمان بر بیوریده  تمریح ههازی با شدت منهس  به صهرت هم

   های آن صهرت گرفنه است. و پروتئیح Wntرسانی  مصرفی و مسیر پیام

( در تحقیقری اشراره   12) همکراران  و Fujimakiبه طرهر مثرال،   

داشندد شه چهار هدنه دویدن داوطلبانه و با شردت آرام روی تردمیر ،   

شراتدیح در   -و افزایش بنرا  Wntرسانی  مسیر پیاممهجب بیش تدظیمی 

 و Spillaneی اخیررر،  گرروه تمررریح شررد. هم درریح، در یرر  ماالعرره 

تمرریح مقراومنی باالتدره و     یر  جلسره   گزارش شردند شره  همکاران،

محنرهی پرروتئیح بناشراتدیح     باع  افرزایش  ،یح تدهیپا -تمریح باال تده

 و  5هرای زمرانی    نی در برازه اانسر  هرای  پهح جانبی آزمرهدنی  ی عضله

 .(15)شده است  یح تدهیپا -ساعت پپ از تمریح مقاومنی باال تده 24

یرر در ایرح   هرا، هرر گهنره تغی    با تهجه به نقش لیاتی ایح پروتئیح

تهاند مدجر به تغییرات گسنرده در عملکررد سرلهلی شرهد. از     ها می نن

هرایی شره بنهانرد مهجرب      ایح رو، النمال آن وجهد دارد شه مکانیسرم 

ها شرهد، خهاهرد تهانسرت مهجرب ارتقرای عملکررد و        بهبهد بیان آن

طرهر شره    . همران (14)های قلبی گرردد   سلهل 5ساخنار سینهاسکلنهن 

، در ساخنار β-cateninو  N-cadherinهای  شهد، پروتئیح مواهده می

ی قلبی نقرش بره سرزایی دارنرد و نقر  در       ح عضلهو عملکرد صحی

شرهد. از ایرح رو،    ی قلبری مری   ها، باع  نق  در عملکررد عضرله   آن

هرای تیثیرگرذاری    پژوهش لاضر قصد دارد در مسیر بررسی مکانیسم

فعالیت ورزشی بر عملکرد سلهلی و مهلکهلی قلب و بررسی تریثیرات  

 هررای  نن Messenger RNA (mRNA)فعالیررت ورزشرری بررر بیرران 

N-cadherin ،β-catenin  هرایی از ایرح    به دنبال پاسخ به پرسرش

هرای عملکرردی اننقرال     آیا فعالیت بدنی برر پرروتئیح  »نه  باشد: 

در  «.ی قلب تیثیر دارد؟ سلهل در عضله -تحری  الکنریکی سلهل

ضمح، در تحقیقات اندک قبلری، تریثیر فعالیرت بردنی روی بیران      

mRNA گدنه در عضله منمرشز شده اسرت،   های پیش نن پروتئیح

ی قلرب انجرام    اما به طهر اخنصاصی ایح پژوهش در بافت عضله

 .شده است

 

 ها روش

، آزمهن همراه برا گرروه شراهد    ی تجربی لاضر، به صهرت پپ ماالعه

برا میرانگیح    ای هدنره  هورت  Wistarنژاد نر  صحرایی سر مهش 24روی 

هرای مرهرد و    انجام شد. سکپ، برای تعییح گروه گرم 257 ± 55 یوزن

هرا )برا مقرادیر وزنری      های مهجهد در هر ی  از قدپ شاهد، از مهش

نزدی  به هم( به صهرت تصادفی هورت نمهنره انن راد )در گرروه     

شاهد پایه، گروه شاهد هوت هدنه و در گروه تمرریح هرهازی( قررار    

 ها(. در تمام گروه n=  8دند )داده ش
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 اسرنقرار  سراعت  48 از نامره پرپ   شریهه  بدو های شاهد )در گروه

ای )به خاطر شدنرل اثرر   شدند(، شاهد هوت هدنه برداری بافت و شونه

فعالیرت ورزشری شررشت     ی در هیچ گهنه برنامهو  رشد انن اد شدند

ند و پپ از هوت هدنه شونه شدند( و گروه تمریح هرهازی، بره   نکرد

 مدت دو ماه تمریح ههازی با شدت منهس  انجام دادند. 

تمامی مرال  تحقی  با رعایت دسنهرالعم  نگهرداری لیهانرات   

ی تمریح، لیهانرات پرپ از یر      نامه آزمایوگاهی انجام شد. در شیهه

دنره تمرریح دویردن را    هدنه آشداسازی و بعد از آن به مدت هورت ه 

انجام دادند. تمریدات پدج روز در هدنه انجام شرد. در طری ایرح دوره،    

منر/دقیقره   24دقیقه با سرعت  23ی اول به مدت  گروه تمریح در هدنه

بر روی تردمی  دویدند. هر هدنه، پدج دقیقه به زمان تمریح اضافه شرد  

ی اشسریژن   . بیوریده (13-16)دقیقره رسرید    63ی هونم بره   تا در هدنه

مصرفی لیهانات با تهجه به عدم دسنرسی به ابزار مسنقیم، برا آزمرهن   

 و Hoydalی  ی ماالعره  نامره  ی نهار گردان مااب  با شیههفزایدده بر رو

دقیقره گررم    13ی غیر مسنقیم ارزیابی شد. ابنردا   نامه همکاران با شیهه

هرا   انجام شد. سرکپ، مرهش   VO2maxدرصد  43-33شردن با شدت 

دقیقه شرو  به دویدن شردند و هرر   2منر/دقیقه به مدت  13با سرعت 

منر/دقیقه ترا سرر لرد وامانردگی سررعت       2دقیقه ی  بار به میزان  2

 .(17)افزایش یافت 

اول  ی پایره در هدنره   شراهد گرروه  برداری در  در ادامه، برای بافت

گرفرت.  انجرام  روز اسنقرار در مح  نگهداری  دوآشداسازی و پپ از 

هدنره   هوتهمراه با گروه تمریدی پپ از  نیز هدنه هوت شاهدگروه 

 شردند. برداری  ساعت پپ از آخریح جلسه تمریدی بافت 24تمریح و 

هرر لیرهان بالفاصرله در تیرهد وارد محلرهل       ی بافرت نمهنره  سکپ، 

نن  mRNAبیران  ن مایع شد و تا زمان انجام ارزیابی تغییررات  ننینرو

 .نگهداری شدندگراد  ساننی ی درجه -83در دمای 

 ی نسر ه  SPSS  افزار با اسنداده از نرم های آماری تجزیه و تحلی 

25 (version 23, IBM Corporation, Armonk, NY ) و 

333/3 > P شد گرفنه نظر در داری معدی ساح عدهان به. 

 

 ها افتهی

 محاسررربه شرررده لاصررر  از آزمرررهن     Fبرررا تهجررره بررره ارزش   

One-way ANOVA داری بریح میرانگیح مقرادیر وزن     ، تداوت معدری

 mRNAبیان  (،1)شک   (P=  331/3)ی اشسیژن مصرفی  بدن، بیویده

هرای صرحرایی پرپ از     قلبری مرهش   شادهریح-ان و بناشاتدیحهای  نن

هرای   (. هم دیح، یافنه2)شک   (P=  331/3)هوت هدنه مواهده شد 

نوران داد شره پرپ از هورت هدنره       Tukeyلاص  از آزمهن تعقیبی 

و  شادهریح-ان ح،های بناشاتدی نن mRNAتمریدات ههازی، میزان بیان 

داری  معدری  ههازی بره طرهر  تمریح ی اشسیژن مصرفی در گروه  بیویده

 .(P=  331/3)ی هونم بهد  های شدنرل پایه و هدنه بیونر از گروه
 

 
ی  نامه ی اکسیژن مصرفی پس از اجرای شیوه میانگین بیشینه. 1 شکل

 تمرینی در هر سه گروه

 

 بحث

 ،با شدت منهسر   ههازیتمریح پپ از هوت هدنه ننایج نوان داد شه 

داری  یمعدر بره طرهر    شرادهریح -ان وهای بناشراتدیح   نن mRNAبیان 

 .  داشتافزایش 

 

 
و  بتاکاتنین ( ژنmRNA) Messenger RNAمیانگین بیان . 2 شکل

 در هر سه گروه تمرینی ی نامه یوهش اجرای از کادهرین پس-ان

 

با ایرح لرال، ماالعرات بسریار انردشی در مرهرد تریثیر تمریدرات         

های بناشراتدیح و   نن mRNAورزشی به ویژه تمریدات ههازی بر بیان 

انرد   وجهد دارد شه اغلب ننایج منداقضی را گزارش شررده  شادهریح-ان

ی لاضر همسه با ننرایج برخری    ای شه ننایج ماالعه (؛ به گهنه19-18)

باشرد. در ایرح راسرنا،     ( مری 12همکاران ) و Fujimakiماالعات نظیر 

Fujimaki همکاران، اشاره داشندد شه چهار هدنه دویدن اخنیاری و  و

با شدت آرام روی نهار گرردان، مهجرب افرزایش بناشراتدیح در گرروه      

 تمرریح  مراه  همکاران، در پژوهوی برا سره   و (. لبیبی12تمریح شد )

هرا   Ratی نعلری   نن بناشاتدیح را در عضرله  mRNAههازی میزان بیان 

مهرد بررسی قرار دادند شه در نهایت، در گروه تمرریح بره طرهر غیرر     

سررهیی  بررای عردم هرم    .(18) داری شمنرر از گرروه شراهد بررهد    معدری 
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ترهان عامر     ی لاضرر، مری   گدنه شده با ماالعه های پژوهش پیش یافنه

 و یا بافت تحت پژوهش را مارح شرد.زمان 

Li های نر را در معرر  دویردن    ای مهش ، در ماالعههمکاران و

نن بناشاتدیح فعرال و گلیکرهنن    mRNAدر سرازیری قرار دادند؛ بیان 

گیری شد و پروتئیح شادهریح بعد  ی دوقله اندازه در عضله 5-سدناز بنا

شاهش  5-از پدج روز تمریح افزایش یافت. پروتئیح گلیکهنن سدناز بنا

از جملره بناشراتدیح تریثیری     Wntیافت، اما روی سایر اجرزای مسریر   

هدنره   13همکاران، نیز عدهان داشندد شره   و Vissing .(19)نگذاشت 

ی پرروتئیح بناشراتدیح    داری در ساهح پایره  امنی تغییر معدیتمریح اسنق

-شره ان  همکراران، نوران دادنرد    و Dos Santos. (13)ایجراد نکررد   

 یم نلدر  یهرا  بافرت در  ییدرون غوا حیپروتئ  یبه عدهان  حیشادهر

و  یسرلهل  حیبر  یو در چسربددگ  شرهد  یمر  انیر ب یقلبر  ی عضرله  نظیر

همرراهدگی در  ،حیهم دررو  دنرشالررهیصرردحات ا حیبرر یسرراز ککارچررهی

 .(13) نقرش دارد  یقلبر  یهرا  سلهل یکیو الکنر یکیمکان یعملکردها

Li (، 16همکاران ) وLi  ( 19و همکراران) ،Kostetskii همکراران   و

هایی عدرهان شردنرد    ( در پژوهش22همکاران ) و Sheikh( و نیز 21)

شادهریح، باعر   -انهای اتصالی بناشاتدیح و  شه از دست دادن پروتئیح

 mRNAبیران   شیافرزا  شرهد. از ایرح رو،   شاردیهمیهپاتی اتسراعی مری  

بهبرهد سراخنار و عملکررد     ی هنوان دهدرد تهاند  می گدنه، های پیش نن

و  Dos Santosباشرد.   یهررهاز درات یبرر اثررر تمر  یقلبرر یاهر  سرلهل 

، اعالم شردند هایکرتروفی قلبی ناشی از تمریدرات ورزشری و   همکاران

روفی ناشی از نارسایی قلبی به ترتیب باع  افرزایش و شراهش   هایکرت

راسنا برا ننرایج    هم .(13) شهد می شادهریح و بناشاتدیح-ان پروتئیح بیان

افررزایش  ی لاضررر در برخری ماالعررات گرزارش شررده اسرت    ماالعره 

اهمیرت دارد   دلیر  به ایح تدیح اشادهریح و بناش-زمان بیان دو نن ان هم

شنیح اسکلت سرلهلی  آیح با اتصال به دتابناشو  شادهریح ی شه مجمهعه

جایگراهی بررای    ،و هم دریح  شدرد  مری پیهند سلهل به سلهل را ایجاد 

اننقال نیروی انقباضی  باشد و میقلب  ی اتصال تارهای عضالنی عضله

 .(25) شدد را در طهل غوای پالسمایی تسهی  می

تمریدرات ورزشری   در راسنای تبییح نحهه و ساز و شار اثرگذاری 

و اجزای درگیرر   Wntرسانی  به ویژه تمریح ههازی از طری  مسیر پیام

شادهریح و بناشاتدیح، باید به ایح -های ان در ایح مسیر به ویژه پروتئیح

دارای ی  تریثیر انکهننیر     Wntرسانی  نکنه اشاره شرد شه مسیر پیام

شرهد.   مری است شه در بیونر مسیرهای مرتب  با رشد و نمره موراهده   

سلهل نقرش دارد و   -بناشاتدیح در تدظیم و هماهدگی چسبددگی سلهل

رسرانی   ی پیام درون سرلهلی در مسریر پیرام    به عدهان ی  اننقال دهدده

Wnt هررای  شدررد و از طریرر  اتصررال و تعامرر  بررا گیرنررده  عمرر  مرری

 باعررر  اننقررال و افرررزایش تجمررع شمرررکلکپ    ،Wntلیکررهپروتئیدی  

β-catenin-Tcf/LEF شررهد و باعرر  افررزایش   در درون هسررنه مرری

( و بره  mTORو  c-fosهای هدفی )ماندرد   سازی و رونهیسی نن فعال

 .(24)شهد  دنبال آن افزایش هایکرتروفی عضالنی می

Petropoulos  وSkerjanc   گزارش شردند شه گیلکرهنن سردناز ،

رسرانی   های اصلی درگیر در مسیر پیرام  بنا شه یکی از پروتئیح 5-شیداز

Wnt ی مددی در هایکرتروفی عضالنی  است، به عدهان ی  تدظیم شددده

بنرا و   5-دد. در لالی شه شاهش بیان گیلکهنن سردناز شیدراز  ش عم  می

شراتدیح در هسرنه همرراه اسرت     -فسدریله شدن آن با افزایش تجمع بنا

کرهنن  . در برخی ماالعات بیان گردیده است شه افزایش بیان گیل(23)

سازی آن با شاهش سدنز پروتئیح همراه اسرت   بنا یا فعال 5-سدناز شیداز

شه ایح مسیله، به طهر عمده پپ از تمریدات اسرنقامنی موراهده شرده    

 نن mRNAبیرران دار  افررزایش معدرری . از ایررح رو، (18، 24)اسررت 

تهانرد   نهایرت مری  در  بر اثر تمریدات هرهازی شادهریح -بناشاتدیح و ان

 .(18) قلب شهد ی تقهیت عضلهباع  فعال شدن سدنز پروتئیح و 

ننایج تحقی  لاضر در خصه  تیثیر تمرریح هرهازی برا شردت     

داری  ی اشسیژن مصرفی نوران داد شره تدراوت معدری     منهس  بر بیویده

وه مهرد و دو گروه شاهد وجرهد دارد. بدرابرایح، هورت هدنره     بیح گر

ی اشسریژن مصررفی در    دار بیوریده  تمریح ههازی باع  افزایش معدری 

گررروه مررهرد گردیررد؛ در لررالی شرره در گررروه شرراهد، هرریچ تدرراوت  

ی لاضرر در راسرنای ننرایج     داری وجهد نداشت. ننرایج ماالعره   معدی

در  همکاران و Landramی  عههای ماال برخی ماالعات از جمله یافنه

در اثرر تمریدررات   VO2maxشره لرراشی از افرزایش    VO2maxمرهرد  

برا تمریدرات    VO2maxارتبرا  مرؤثر    خرهانی دارد.  ههازی است، هم

 و Steding. (26)ها مهرد تهجه قرار گرفنره اسرت    ههازی در پژوهش

نیز تمریح اسنقامنی طرهالنی مردت را بررای افرزایش لجرم       همکاران

ادنرد و ننرایج لراشی از افرزایش     اشسیژن بیویده مهرد ماالعه قراطرر د 

VO2max (27)باشد  و محرک تغییر ابعاد باح چپ می. 

از نظر فیزیهلهنیکی بره منغیرهرای م نلرف     VO2maxاز طرفی، 

دهد و برای تعییح اسنقامت قلبری و تددسری یر  اسرناندارد      پاسخ می

ی  بیدری شددرده   یر  پریش   VO2maxطهر،  . همیح(28)باشد  طالیی می

باشد و تریثیر محرافظنی    تددسی یا ارزیابی می -ویژه برای آمادگی قلبی

هرای   نن mRNA. افزایش بیان (28)عروقی دارد  -روی بیماری قلبی

ها  شادهریح و بناشاتدیح با تقهیت اتصاالت مکانیکی شاردیهمیهسیت-ان

ها، باع  اسنحکام صردحات ایدنرشالره    و بهبهد ارتبا  شیمیایی بیح آن

رود بنهاند مهجرب بهبرهد    شهد شه النمال می ها می بیح شاردیهمیهسیت

تهاند یکری از عهامر     ی خهد می هد و ایح امر، به نهبهعملکرد قلب ش

 .(16)باشد  VO2maxافزایش 

ها در بافت قلرب، هرر گهنره     تهجه به نقش لیاتی ایح پروتئیحبا 

شرهد.   ها مدجر به تغییراتی در عملکرد سلهل قلب مری  تغییر در ایح نن

هرایی شره بنهانرد مهجرب      از ایح رو، النمال آن وجهد دارد مکانیسرم 
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ها شرهد، خهاهرد تهانسرت مهجرب ارتقرای عملکررد و        بهبهد بیان آن

در  افهرار نظرر قاعری   هرای قلبری گرردد.     ساخنار سینهاسکلنهن سلهل

 تریثیر  قلب و ی عضله تغییرات فیزیهلهنیکی مسیرهای مدجر به ی زمیده

بره خصره  تمریدرات هرهازی در افرزایش بیران       تمریدات ورزشری  

mRNA ی اشسریژن مصررفی   شادهریح و بیوریده -های بناشاتدیح، ان  نن 

 باشد. مده  به انجام تحقیقات بیونر می

 تریثیر  منهسر   شردت  برا  هرهازی  تمرریح شره   یرح ا یینها گیریننیجه

-ان هرای  نن mRNAو بیران   مصررفی  ی اشسریژن  میزان بیویده بر افزایوی

عروقری اسرت، دارد. ایرح     -هرای قلبری   شادهریح و بناشاتدیح شه از شاخ 

ماالعه، با بررسی تیثیر هوت هدنه تمریح ههازی با شدت منهس  برر بیران   

mRNA باررح چررپ قلررب  بناشرراتدیح شررادهریح و-ان هررای نن پررروتئیح

هرا   دهد بیان ایرح نن  های صحرایی روش جدیدی است شه نوان می مهش

تهانرد تحرت تریثیر ورزش قررار بگیررد؛ بردیح صرهرت شره عملکررد           می

های قلبی را از دیدگاه اتصاالت درون سلهلی و بیح سلهلی آن تحرت   سلهل

تهانرد مرهرد    است شه مری دهد. ایح ی  تحقی  تجربی بدیادی  تیثیر قرار می

ی تحقیقرات بیورنری در آیدرده بررای شراربردی شرردن ورزش در        اسنداده

 .های قلبی قرار بگیرد جهت درمان بعضی از نارسایی

 

 تشکر و قدردانی

ی مقارع دشنرری فیزیهلرهنی ورزشری      نامه ایح ماالعه برگرفنه از پایان

آزاد اسرالمی والرد تهرران     گرایش قلب و عررو  و ترددپ دانورگاه   

باشد. از همکارانی شه در اجرای  می 13121434971339مرشزی با شد 

 .گردد ایح پژوهش همکاری نمهدند، سکاسگزاری می
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Abstract 

Background: Studies have shown that exercise stimulates cardiac proteins, and regular moderate-intensity 

aerobic exercise can have a significant effect on cardiac proteins. Therefore, the purpose of the present study was 

to investigate the effects of 8 weeks of aerobic training on expression of mRNA N-cadherin and β-catenin genes 

in left ventricle of cardiac muscle in male Wistar rats.  

Methods: 24 male Wistar rats (8 weeks old) with an average weight of 237 ± 33 g randomly divided to three 

equal groups of control, 8-weeks control, and aerobic training. Aerobic training group participated in an aerobic 

training for 8 weeks (5 sessions of 20-60 minutes each week, with an intensity of 65% of maximum oxygen 

consumption) running on animal treadmill (0% incline and 24 m/s), and there was no change in the normal 

activity cycle of the control group. 24 hours after the last training session, the heart tissue of rat was extracted, 

and the expression of mRNA β-catenin and N-cadherin genes was evaluated using real-time-polymerase chain 

reaction (RT-PCR). The data were statistically analyzed using one-way ANOVA and post-hoc Tukey methods. 

Findings: Expression of mRNA β-catenin and N-cadherin gene proteins (P = 0.001) and maximal oxygen uptake 

(P = 0.001) increased significantly in aerobic exercise group. 

Conclusion: It seems that significant changes in expression of mRNA β-catenin and N-cadherin gene, as well as 

an increase in VO2max may make a positive impact on optimal heart activity. 

Keywords: Aerobic exercise, Beta-catenin, Oxygen, Left ventricle 

 
Citation: Asadi M, Matin-Homaee H, Ghazalian F. The Effect of Eight Weeks of Moderate Intensity Aerobic 

Training on the Gene Expression of N-cadherin and β-catenin Proteins in the Left Ventricle of the Rat's 

Heart. J Isfahan Med Sch 2019; 37(549): 1212-8. 

 

Original Article 

http://dx.doi.org/10.22122/jims.v37i549.12534
mailto:hasanmatinhomaee@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-4707-5061
https://orcid.org/0000-0001-9340-1759

