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تأثیر یک دوره فعالیت ورزشی شنا بر بیان ژن  Sirt1و  FoxO3aدر بافت ریة رتهای ویستار
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 .7دانشآموخته دکتری فیزولوژی ورزشی دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
 .5استاد گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
 .9استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
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زمینه و هدف ف الیتهای بدنی و ورزشدی یکی از عوامل مؤثر در پیشدگیری از بسدیاری از انوای بیماریهاسددت .با
تو ه به افزایش چشدمگیر اختالت ریوی در دهههای اخیر و نیز نقش اسدترس اکسدایشی در بروز این بیماریها،
هدف از پژوهش حاضددر بررسددی ت ثیر یر دوره ف الیت ورزشددی شددنا بر بیان ژن سددیرتونین  )Sirt1( 7و پروتئین
سرچنگالی  )FoxO3a( O9در بافت ریة ر های ویستار است.
روش تحقیق ت داد  56سر ر ویستار با متدودة وزنی  765±59گرم بهطور تصادفی به دو گروه کنترل ()n=76
و ف الیت ورزشدی ( ) n=76تقسدیم شدند .پروتکل تمرین شامل سه ماه ف الیت ورزشی شنا (پن روز در هفته) بود
که از  52دقیقه در هفتة نصسددت (با اضددافهبار  8لیتر در دقیقه) به  16دقیقه (با اضددافهبار  76لیتر در دقیقه) در
هفته انتهایی رسدید .نمونهبرداری بافتی  84سداعت پ از آخرین لسة تمرینی انجام شد و بیان ژنهای  Sirt1و
 FoxO3aدر بافت ریة ر ها با اسددتفاده از تکنیر  Real time-PCRبررسددی شددد .برای بررسددی طبی ی بودن توزی
دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و برای مقایسة بینگروهی از آزمون تی مستقل استفاده شد (.)α<6/62
یافتهها نتای نشددان داد یر دوره ف الیت ورزشددی شددنا ،باعی افزایش م نادار بیان ژن  Sirt1در بافت ریه شددد
( ،)p=6/667ولی ت ثیر م ناداری بر بیان ژن  FoxO3aنداشت (.)p=6/63
نتیجههگیری بدا تو ه به نقش  Sirt1در افزایش مقاومت سدددلول در برابر اسدددترس ،همرنین ترمیم دزوکسدددی
ریبونوکلئیر اسددید ( )DNAافزایش بیان این عامل در اثر ف الیت ورزشددی شددنا مو افزایش مقاومت سددلول در
برابر عوامل آسی رسان و کاهش احتمال ابتال به اختالت ریوی میشود.

کلیدواژهها:
استرس اکسایشی ،بافت ریه،
ف الیت ورزشی شنا.
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خالصی و همکاران

نیز در بررسدددی تد ثیر سدددالمندی و ف الیت ورزشدددی بر بیان
پروتئینهدای  Sirt1و  FoxO3aدر بدافدت قلد و چربی ر ها
دریافتند که یر دوره ف الیت ورزشی هوازی با شد متوسم،
ف الیت  Sirt1در بافت قل و ف الیت  Sirt1و بیان ژن FoxO3a
را در بدافدت چربی افزایش میدهدد .آنهدا نتیجهگیری کردند
ف الیت ورزشدددی با افزایش م نادار ف الیت  Sirt1با آثار زیانبار
سالمندی ،از مله استرس اکسایشی ،مقابله میکند.
با و ود اینکه مشدددص شدددده اسدددت ف الیتهای بدنی و
ورزشددی ت ثیر مثبتی بر سددالمت ریهها دارد و به پیشددگیری از
اخدتالت و بیمدداری هددای ریوی کمددر می کنددد ،در مورد
سازوکارهای احتمالی چگونگی ت ثیر ف الیت ورزشی بر سالمت
بافت ریه اطالعا مشدددصصدددی و ود ندارد و عمده مطال ا
انجامشدددده به بررسدددی ت ثیر ف الیتهای مصتلف ورزشدددی بر
حجمها و ظرفیتها و عملکردهای ریوی پرداختهاند [.]71 ،72
لداا ،فر متقق آن اسدددت کده احتمدات ف الیت های بدنی و
ورزشدددی از طریق تد ثیر بر عواملی چون  Sirt1و  ،FoxO3aبر
سدیستم اکسیدانتی -آنتیاکسیدانتی ریه و نیز عملکرد و بقای
سلولهای تنفسی و نیز سالمتی ریه مؤثر است .از اینرو ،هدف
پژوهش حاضدر بررسدی ت ثیر یر دوره ف الیت ورزشددی شنا بر
بیان ژن  Sirt1و  FoxO3aدر بافت ریة ر های ویستار بود.

به بیماریهای ریوی و مرا ناشی از آنها در سراسر هان رو
به افزایش اسدددت [ .]9بههمخوردن هوموسدددتاز اکسدددیدانی-
آنتیاکسدیدانی یکی از سدازوکارهای ایددلی برهمزنندة عملکرد
سدلول و در نتیجه پاتوژنز بیماریها در این بافت است [.]1-8
با و ود این ،اطالعا کمی دربارة ت ثیر ف الیتهای ورزشددی بر
هوموسدتاز اکسیدانی -آنتیاکسیدانی و عوامل تنویمکنندة آن
در بافت ریه و ود دارد.
سددیرتونین  )Sirt1( 7پروتئین وابسدددته به نیکوتین آمین
آدنین دینوکلئوتید ( )NAD+است که بهتازگی شناسایی شده
است و در تقویت سیستم آنتی اکسیدانی ،تنویم التهاب ،پیری
و اتوفاژی سلولی ،همرنین مقابله با پیامدهای ناشی از استرس
اکسدددایشدددی در بافت ریه نقش مهمی ایفا میکند [ .]3-1این
پروتئین رونویسددی عوامل پیشالتهابی را مهار میکند و کمبود
آن در بافت ریه مو افزایش پیری سدلولی ناشدی از استرس
اکسدایشدی میشدود .همرنین Sirt1 ،با افزایش نجا سلول و
ترمیم دزوکسدددی ریبونوکلئیر اسدددید ( )DNAبا آثار مصرب
ناشدی از اسدترس اکسدایشی مقابله میکند [ .]76 ،3پروتئین
سدرچنگالی  )FoxO3a( O9یکی دیگر از عامل رونویسی درگیر
در فرایندهای آنتیاکسددیدانی اسددت که با اتصددال به  DNAیا
ت ددامددل پروتئین -پروتئین نقش خود را ایفددا می کنددد [.]77
 FoxO3aبددا افزایش بیددان ژن هددای مقدداوم در برابر اسدددترس
اکسدایشدی (مانند سدوپر ایکسدید دیسدموتاز) مو سمزدایی
گونههای آزاد اکسیژن و ترمیم  DNAآسی دیده میشود .این
عامل رونویسی در یرسری فرایندهای سلولی دیگر مانند مهار
اتوفاژی سدلول (بهکمر دِاسددتیالسیون ناشی از  ،)Sirt1پیری
سدلول ،مقاومت در برابر استرس اکسایشی ،التهاب و هومئستاز
ایمنی ذاتی نیز نقش دارد [.]75
مطال ا چندی به بررسی ت ثیر ف الیتهای بدنی و ورزشی
بر بیددان ژن هددای  Sirt1و  FoxO3aدر بددافددت هددای گوندداگون
پرداختهاند .برای مثال ،هوانگ و همکاران [ ]79نشدددان دادند
 75هفته ف الیت ورزشددی شددنا باعی افزایش بیان پروتئینهای
 Sirt1و  FoxO3aدر عضدلة اسدکلتی ر های با سنین مصتلف
( 74 ،75 ،9ماهه) می شدددود .همرنین ،فرارا و همکاران []78

مواد و روشها
حیوانا و شددرایم نگهداری .پژوهش حاضددر از نوی تجربی بود.
بیسدت سر ر ویستار با متدودة وزنی  765±59گرم استفاده
شدد .حیوانا در قف های مصصوص در گروههای چهارتایی و
در متیم با میانگین دمای  55±5در ة سدددانتیگراد ،رطوبت
 22دریدد و چرخة روشنایی -تاریکی  75:75ساعت نگهداری
شدد .دسترسی به آب و ذاا آزاد بود .پ از سازگاری حیوانا
بدا متیم آزمایشدددگاه در هفتة نصسدددت ،نمونه ها به دو گروه
کنترل و ف الیت ورزشی تقسیم شد.
پروتکل آشدنایی با آب و تمرین .برنامة تمرینی آشدناسازی
با آب و پروتکل ایلی تمرین در دول  7آمده است.

جدول  .1پروتکل آشناسازی با آب و فعالیت ورزشی شنا

پروتکل آشنایی با آب

هفتة نصست
ماه اول
ماه دوم
ماه سوم

پن روز در هفته

پروتکل تمرین

 4396یبح تا 7
ب د از ظهر

نوی پروتکل

زمانبندی

ت داد لسا
تمرین

زمان ا رای
پروتکل

20

مد زمان
هر لسه تمرین
 76تا  56دقیقه
 52تا  86دقیقه
 82تا  16دقیقه
 16دقیقه

میانگین قدر آب
 8لیتر در دقیقه
 2-8لیتر در دقیقه
 1-1لیتر در دقیقه
 76-4لیتر در دقیقه
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تأثیر یک دوره فعالیت ورزشی شنا بر بیان ...

روش حددود  26میلیگرم بدافت ریه از هر نمونه دا و با -96
تندا کیازول مصلو شددد .ترکی حایددل آنقدر کوبیده شددد
(حداقل  56دقیقه) تا مصلو یکدسدت و قهوهایرنگی بهدست
آمد .میکروتیوپ حاول متصددول بهدسددتآمده بهمد حداقل
 58سددداعت در فریزر  -56در ة سدددانتیگراد قرارگرفت .پ
خارجکردن میکروتیوپ از فریزر و رسدددیدن دمای آن به دمای
متیم 566 ،تندا کلروفرم به آن اضافه شد و پ از یر دقیقه
تکدان سدددری با دسدددت ،بهمد  76دقیقه با  75666دور در
دقیقه در سدانتریفیوژ یصرالدار (با دمای  8در ة سانتیگراد)
قرارگرفت .در این مرحله سددده تیة مجزا در داخل میکروتیوپ
شکل گرفت که تیة رویی و شفاف بصش حاوی  RNAاست .با
ددداکردن بصش متتوای  ،RNAآن را بددا  7سدددی سدددی
ایزوپروپانول مصلو و بهمد  58سدداعت به فریزر  -56در ة
سدانتیگراد انتقال داده شدد .ب د از آن در  8در ة سانتیگراد
بهمد  76دقیقه 75666 ،گرم سددانتریفیوژ شددد .پلت حاوی
 RNAدر اتانول شدسدتوشدو و در  8در ة سانتیگراد بهمد
 76دقیقه 1266 ،گرم سدانتریفیوژ شد .سپ  ،در  56 Lμآب
 RNAS- Freeبا دمای  16در ة سانتیگراد حل گردید .ذلوت
 RNAسدددنجش شدددد و نسدددبت  516به  546بین  7/4تا 5
مطلوب ت ریف شددددد .بر حسدددد ذلوددت RNA
تصلی
انددازهگیریشدددده در مرحلدة قبدل ،مقددار مورد نیاز از RNA
اسدتصرا ی (بر حس دستورال مل روی کیت) برای استصراج
 cDNAاستفاده شد.
 .Real time- PCRبرای سددنجش مقادیر نسددبی بیان ژن
عوامل مورد نور ،از روش کمّی  Real time- PCRاستفاده شد.
هر واکنش بهیدددور  duplicateانجام شدددد .توالی پرایمرهای
مدورد اسدددتفدداده برای ژن هددای  ،FoxO3a ،Sirt1همرنین
 GAPDHبهعنوان ژن مر در دول  5آمده اسدددت .پ از
پایان واکنش نرمافزار دستگاه  Real time-PCRبهطور خودکار
خم آسدتانة ( )thresholdهر ژن را رسم و سیکل آستانه ()CT
برای هر نمونه بهدسددت آمد .دادههای اولیه با نرمافزار اکسددل
تجزیهوتتلیل شد .ب رای ت یین بیان نسبی هر ژن با استفاده از
دادههای سیکل آستانه ،از فرمول  5 -ΔΔCTاستفاده شد .در این
روش ،فر بر این اسددت که بازده نمونه و گروه کنترل برابر 7
و  766دریدددد اسدددت و میزان ت ییرا بیان هر ژن در گروه
ف الیت نسددبت به ت ییرا همان ژن در گروه کنترل سددنجیده
میشدود .روش متاسدبه و استفاده از این فرمول در ادامه آمده
است.

پروتکدل شدددنای مورد اسدددتفاده در این پژوهش شدددکل
ت دیلشدددة پروتکل میردار و همکاران [ ]71بود .همانطور که
در دول  7آمده اسدت ،هفتة نصست آشنایی با آب بود که در
آن ر ها پن لسده و در هر لسدده به مد  76تا  56دقیقه
با اضدددافهبار تمرینی  8لیتر در دقیقه (سدددرعت ریان آب در
اسدددتصر شدددنا) در داخل اسدددتصر شدددنای ویژة ر ها به اب اد
 766×26×26سددددانتیمتر و بددا در دده آب  95-96در دة
سدانتیگراد به شنا واداشته شدند .سپ  ،از هفتة دوم ،پروتکل
ایلی تمرین شروی شد که طی آن از هفتة دوم تا هفتة هشتم،
هر هفته  2دقیقه به مد زمان شدناکردن اضافه میشد .مد
زمان شدنا در هفتة هشتم به  16دقیقه رسید که تا پایان دوره
(هفتة دوازدهم) ثابت بود .برای اعمال اضددافهبار میانگین قدر
آب تا پایان هفتة هشتم هر دو هفته یربار به میزان  7لیتر در
دقیقه اضافه شد .هفتة نهم و دهم میانگین قدر آب بهترتی
بده  4و  3لیتر در دقیقده رسدددید ،در حالی که هفتة یازدهم و
دوازدهم ر ها با شددد  76لیتر در دقیقه شددنا کردند .تمامی
لسا تمرین از ساعت  4/96تا  79برگزار شد.
بافتبرداری .چهلوهشددت سدداعت پ از آخرین لسددة
تمرین ،ر ها بیهوش و برای نمونهبرداری آماده شددددند .زمان
 84سددداعت با تو ه به نیمهعمر بیان ژنها و برای ازبینرفتن
پاسخ آخرین لسة تمرین و سنجش سطوح استراحتی عوامل
وابسدته به اندازهگیری در نور گرفته شد .بیهوشی با ترکیبی از
داروی زایالزین ( 9تا  2میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن)
و کتدامین ( 96تدا  26میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن)
برای هر ر انجام شدد و با عدمعک ال مل نسدبت به فشار پا،
بیهوشدی ت یید شد [ .]74پ از آمادهسازی نمونهها ،برشی به
طول  2تا  1سانتیمتر در ناحیة قفسة سینه ایجاد و ریة راست
بهطور کامل برداشته شد .سپ  ،بالفایله با قراردادن بافت ریه
در داخل اسدددتوانة شدددیشدددهای مدرج ،رم حجمی بافت ریه
اندازهگیری شد.
در مرحلة ب د ،وزنکشددی بافت انجام شددد و در انتها لوب
پایین ریة سددمت راسددت در تمام ر ها نمونة بافتی در داخل
میکروتیوپهای عاری از  RNAaseو  DNAaseقرار داده شدددد.
تمام مراحل در شددرایم اسدددتریل انجام گرفت و پ از هر بار
نمونهبرداری وسدایل مورد اسدتفاده در الکل و روی ش لة آتش
ضدددعفونی میشددد .نمونههای بافتی بالفایددله در فریزر -56
در ة سددانتیگراد منجمد و در انتهای کار به فریزر  -46در ة
سدددانتیگراد منتقل و تا زمان انتقال به آزمایشدددگاه برای انجام
سنجشها در همان ا نگهداری شد.
استخراج  RNAو سههنتز  .cDNAاسدددتصراج و تلصی
 mRNAبهروش اسدتصراج دسدتی با کیازول انجام شد .در این
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میزان ت ییرا ژن هدف در گروه ف

الیت ورزشی نسبت به گروه کنترل= 2

ΔΔCT -

گروه کنترل  – ΔCtگروه ف الیت ورزشی ΔΔCT = ΔCt

 – Ctژن هدف  = (Ctگروه ف الیت ورزشی ΔCt

)مر
)مر

 – Ctژن هدف  = (Ctگروه کنترل ΔCt

جدول  .0توالی پرایمرهای مورد استفاده در Real-Time PCR

توالی پرایمر

فت باز

دمای ذوب

ژن

82

47/75 °C

Sirt1

88

14/44 °C

FOXO3a

84

45/71 °C

GAPDH

´FOR:5´- TGGTTTACAACGTCTGTGCCT -3
´REV:5´- GCTGCTTGCTGTCCATACCT -3
´FOR:5´- GCCTCATCTCAAAGCTGGGT-3
´REV:5´- TGCTCTGGAGTAGGGATGCT -3
´FOR:5´- AAGTTCAACGGCACAGTCAAGG -3
´REV:5´- CATACTCAGCACCAGCATCACC -3

بیان ژن  Sirt1و  FoxO3aبافت ریه نشدددان داد میزان بیان ژن
 Sirt1در بدافت ریه به طور م ناداری در گروه تمرین ورزشدددی
نسدددبدت بده گروه کنترل بداتتر بود ( ،)p=6/667در حالی که
میزان بیددان ژن  FoxO3aدر گروه تمرینی ت ییر نددداشددددت
( .)p=6/63میزان ت ییرا بیددان این ژنهددا در گروه ف ددالیددت
ورزشددی نسددبت به گروه کنترل در شددکل  7نشددان داده شددده
است.

از آمار تویدیفی برای دسدتهبندی دادههای خام و توییف
دادهها اسددتفاده شددد .از آزمون کلموگروف -اسددمیرنوف برای
بررسی طبی یبودن توزی دادهها و از آزمون آماری تی مستقل
برای مقایسدة بین گروهی اسدتفاده شدد .سطح م ناداری برای
آزمونهای آماری  p > 6/62در نور گرفته شد.

یافتهها
نتای آزمون تی مسددتق در مورد ت ثیر ف الیت ورزشددی شددنا بر
FoxO3a

Sirt1
1

6

*

5

0.8

0.2

میزان تغییرات نسبی بیان ژن

0.4

3
2
1

0

گروه فعالیت ورزشی1

میزان تغییرات نسبی بیان ژن

0.6

4

0

گروه فعالیت ورزشی 1

گروه کنترل

گروه کنترل

شکل  .1میزان تغییرات بیان نسبی ژن p=2/29( FoxO3a؛ شکل سمت راست) و p=2/221( Sirt1؛ شکل سمت چپ) در دو گروه فعالیت ورزشی
( )n=12و کنترل ()n=12
* افزایش معنادار بیان ژن  Sirt1نسبت به گروه کنترل
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میکند.
یانو و همکاران [ ]55در بررسددی نقش ضددداسترسی
بیدان داشدددتنددد کدده ف ددالکردن  Sirt1از طریق ف ددالکنندددة
 SRT1720به کاهش استرس اکسایشی ناشی از قرارگرفتن در
م ر دود سدددیگار در بافت ریه میانجامد Sirt1 .این کار را از
طریق ف السددازی مسددیر وابسددته به  FOXO3انجام میدهد و
کاهش اسدترس اکسدایشی ناشی از این مسیر نقش متافوتی
در برابر التهاب ریوی در افراد مبتال به بیماریهای ریوی دارد.
همرنین ،نتای پژوهش حاضدددر نشدددان داد یر دورة 75
هفتدهای ف دالیدت ورزشدددی شدددنا ت ثیر م ناداری بر بیان ژن
 FOXO3aدر بافت ریة ر ها نداشدددت .با تو ه به نقش ضدددد
اسدترسی  FOXO3aانتوار میرفت بیان ژن  FOXO3aافزایش
داشددته اسددت ،که عامل مهمی در ف الکنندة مسددیرهای آنتی
اکسددیدانی اسددت .با و ود این ،نتای این پژوهش نشدداندهندة
عددمت ییر م نادار بیان ژن  FOXO3aدر بافت ریه پ از دورة
تمرین بود .هر چند پیشددینة مسددتقیمی در مورد ت ثیر ف الیت
ورزشدی بر بیان یا ف الیت عوامل مؤثر در اسددترس اکسایشی و
عوامدل مورد مطدال ده در این پژوهش و ود ندارد و با تو ه به
اینکه ظرفیت آنتیاکسددیدانی در این پژوهش سددنجیده نشددد،
یکی از دتیدل احتمدالی عدمت ییر در بیان این عامل -علیرذم
ت ییرا مثبت  -Sirt1ممکن است به کاهش استرس اکسایشی
پ از پایان دورة تمرین ورزشدی در بافت ریه مربو باشد که
مت اقبا مو کاهش نیاز به عوامل آنتیاکسددیدانتی میش دود.
همرنین ،این احتمدال و ود دارد کده میزان ف دالیت پروتئین
 FOXO3aدر بدافدت ریه ب د از این دوره ف الیت ورزشدددی نیز
افزایش یافته باشدد .با و ود این ،بهدلیل اطالعا بسیار اندک
در مورد ت ثیر ف الیت ورزشدی بر فرایندهای مصتلف سلولی در
بافت ریه ،به پژوهشهای بیشددتری برای آشددکارشدددن نتیجه و
سازوکار این ت ثیرا نیاز است.

بحث

Sirt1

هدف پژوهش حاضر بررسی ت ثیر یر دوره ف الیت ورزشی شنا
بر بیان ژن  Sirt1و  Foxo3aدر بافت ریة ر های ویسدددتار بود.
در دهة اخیر نقش مثبت سیرتویینها در ارتبا با بیماریهای
مرتبم با سددالمندی مانند سددرطانها (از مله سددرطان ریه)،
بیماریهای قلبی -عروقی ،بیماریهای تتلیلبرندة عصدددبی و
بیماریهای ریوی و تنفسدددی از مله بیماری انسدددداد مزمن
ریوی ( )COPDبسیار مورد تو ه قرارگرفته است [.]73 ،3
بدا تو ده به بررسدددیهای متقق ،این پژوهش نصسدددتین
مطال های اسدت که به بررسدی ت ثیر تمرین ورزشی بر بیان ژن
 Sirt1و  Foxo3aدر بدافدت ریه پرداخته اسدددت .نتای پژوهش
حاضددر نشددان داد  75هفته ف الیت ورزشددی شددنا ،به افزایش
م نادار بیان ژن  Sirt1در بافت ریة ر ها منجر شددد .همسو با
یافتة این پژوهش ،بایود و همکاران [ ]56نشان دادند  91هفته
ف الیت ورزشدی روی نوارگردان ( 8تا  2روز در هفته) با شد
متوسدم (شدبیه به راهرفتن سدری یا دویدن آهسته در انسان)
باعی افزایش ف الیت و متتوای پروتئین  Sirt1در عضلة دوقلو،
کبد و قل ر ها شددد ،Sirt1 .با دِاسددتیالسددیون پروتئینهای
هیسدددتونی و ذیرهیسدددتونی (هر دو) قدادر به کنترل چندین
عملکرد فیزیولوژیکی مدانندد کنترل بیدان یکسدددری ژن ها در
سدلول ،تنویم چرخة سدلولی ،سوختوساز ،استرس اکسایشی،
آپوپتوز و ترمیم  DNAاسددت و از این طریق نقشددی کلیدی در
تنویم فواید ناشددی از ف الیت ورزشددی ایفا میکند .برای مثال،
 Sirt1با دِاسدتیالسدیون همف الکنندة گامای گیرندة ف الشده
با تکثیر پراکسدددیزوم 7-آلفا ( )PGC-1αبیوژنز میتوکندیایی را
افدزایدش می دهددد در حددالی کدده کمبود  Sirt1بددا افزایش
توقف
اسدتیلهشدن  P53و در نتیجه افزایش ف الیت آن مو
چرخة سدددلولی ،پیری یا آپوپتوز سدددلول میشدددود Sirt1 .با
دِاسددتیالسددیون پروتئینهای تالنژکتازی آتاکسددی هشیافته
( )ataxia telangiectasia mutatedو مهار ف الیت آنها افزایش
نجا سدددلول و ترمیم  DNAرا مو میشدددود [ ]3و از این
طریق با آثار مصرب ناشدددی از رادیکالهای آزاد مقابله میکند.
 Sirt1همرنین ،با کنترل و بهبود این فرایندها با پیری سددلول
مبارزه میکند و پروتئین وانی شناخته میشود [.]57 ،56
فرارا و همکاران [ ]78نیز در بررسی ت ثیر یر دوره ف الیت
ورزشی در مقابله با آثار مصرب سالمندی بر بافت قل و چربی
نشدان دادند یر دوره ف الیت ورزشی به افزایش ف الیت Sirt1
و بیدان ژن  FOXO3aدر هر دو بدافت قل و چربی میشدددود.
افزایش ف ددالیددت  Sirt1بددا تد ثیر بر افزایش بیددان GADD45a
مو افزایش قدر ترمیم  DNAسددلول میشددود و افزایش
بیان ژن  FOXO3aبا افزایش بیان سددوپرایکسددید دیسددموتاز با
اسدترس اکسددایشدی ناشددی از سددالمندی در این بافتها مقابله

نتیجهگیری
با و ود نقش  FOXO3aبه عنوان عامل آنتیاکسدددیدانی ،نتای
پژوهش حاضدر نشان داد یر دوره ف الیت ورزشی شنا ت ثیری
بر بیان ژن این عامل در ریه ندارد ،اما ف الیت ورزشی بیان ژن
 Sirt1را در این بدافدت افزایش میدهدد .بدا تو ه به نقش مهم
 Sirt1در فرایندهای مصتلف سدددلولی و افزایش بیان ژن آن در
اثر ف الیت ورزشدی شنا میتوان گفت افزایش بیان  Sirt1یکی
از سازوکارهای احتمالی است که تمرینا ورزشی از طریق آن
بر سدددالمدت بدافدت ریده و افزایش مقاومت آن در برابر عوامل
خطرزا و آسی زا ت ثیر میگاارد.
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خالصی و همکاران

تشکر و قدردانی
از سدددرکدار خدانم دکتر موداهری و ناب آقای اکرامی که در
.سنجشهای آزمایشگاهی ما را یاری کردند قدردانی میکنیم
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Abstract
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Background Physical activity and exercise along with nutrition and Accepted: 2017/07/07
hygiene are major factors in prevention of diseases. Due to increase
in pulmonary disease prevalence in recent decades and the role of
oxidative stress in the pathogenesis of these diseases, the purpose of
this study was to determine the effect of a period swimming exercise
on Sirtuin 1 (Sirt1) and Forkhead box O3 (FoxO3a) genes expression
in lung tissue of wistar rats.
Materials and Methods Twenty wistar rats with the weight of
102±23 g randomly divided into two groups: exercise (n=10) and
control (n=10). The exercise protocol included three months of
swimming exercise (5 times per week) which begun from 25 min in
the first week (4 lit per min) and reached to 60 min (10 lit per min) in
the final week. Real time- PCR method was used to assess the genes
expression of Sirt1 and FoxO3a in lung tissue. Kolmogorov-Smirnov
test was used to test the normality and Independent t test was used to
compare the group (α<0.05).
Results Results showed that after3 month of swimming exercise gene
expression of Sirt1 in lung was increased significantly (p=0.001) but
no significant difference was observed in gene expression of FoxO3a
between control and exercise group (p=0.09).
Conclusion Considering the role of Sirt1 in the cell stress resistance
Keywords: lung tissue, oxidative
and its role in deoxyribonucleic acid repair, increased expression of stress, swimming exercise.
Sirt1 may lead to cell resistance against the damaging factors and
reduce the probability of pulmonary disorders.
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