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.1دکتری تخصصی فیزيولوژی ورزشی ،گروه فیزيولوژی ورزش دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس،
تهران ،ايران.2استاد ،دکتری تخصصی فیزيولوژی ورزشی گروه فیزيولوژی ورزش ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه
تربیت مدرس ،تهران ،ايران .3دانشیار ،گروه بیوشیمی ،دانشکدة علوم زيستی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران،
ايران

چکیده
گیرندۀ وانیلوئیدی نوع  (TRPV1) 1از گیرندههای مربوط به درد در دستگاه حسی است که بهوسیلۀ کپسایسین،گرما،
اسیدیته و برخی متابولیکها فعال میشود .نقش این گیرندۀ کاتیونی در ایجاد درد شناخته شده است .گزارشهای جدید
از نقش  TRPV1در اعمال دیگر نیز حکایت دارد و تأثیر این گیرنده در رفلکس فشار ورزشی و پاسخ قلبی -عروقی در
برخی بیماریها در حال بررسی است .این تحقیق با روش تجربی و با هدف رسیدن به پاسخی مناسب برای درک تأثیر
تمرینات تداومی با شدت متوسط بر بیان پروتئین  TRPV1در عضلۀ نعلی طرح شد .بدینمنظور  16سر رت نر نژاد
ویستار با وزن  200-220گرم ،در دو گروه ،شا مل یک گروه تمرین و یک گروه کنترل ،بهصورت تصادفی قرار گرفتند.
گروه تمرین  6هفته و هر هفته  5جلسه تمرین مداوم با شدت متوسط انجام دادند و در مقایسه با گروه کنترل که در تمام
شرایط مشابه گروه تمرین بود ولی هیچ تمرین ورزشی انجام نمیدادند ،بررسی شدند .رتها توسط اصول استاندارد
بیهوش ،قربانی و بافتهای موردنظر استخراج شد .یافتههای آماری از خروجی آزمون  tمستقل مستخرج از یافتههای
آزمایشگاهی وسترن بالتینگ برای مقادیر بیان پروتئین گیرندۀ  TRPV1نشان داد که در گروه تمرین افزایش معناداری
( )P=0/033در بیان این گیرنده نسبت به گروه کنترل در عضلۀ نعلی بهوجود آمده است .این نتایج نشان میدهند با
افزایش در بیان پروتئین گیرنده  ،TRPV1اعصاب حسی نسبت به تمرینات ورزشی سازگاری پیدا میکنند.

واژههای کلیدی
تمرین تداومی ،عضلۀ نعلی،گیرندۀ وانیلوئیدی نوع .1

 نويسندة مسئول  :تلفن09123279536:

Email:ghara_re@modares.ac.ir
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مقدمه
برای هر ارگانیسمی ضروری است که بتواند تحریکات مضر محیط را احساس کند .عالئم آزاردهنده توسط
فیبرهای آورانهای حسی شناسایی میشوند که دارای یک هدف محیطیاند و این اطالعات را به نورونهای
درون شاخ پشتی 1نخاع شوکی میفرستند .سپس از طریق جریانات عصبی صعودی ،به مغز ارسال
میشوند .گیرندههایی در سطوح پایانه های حسی ما وجود دارند که با درک وضعیت محیط ،مغز را در
جریان اتفاقات و وضعیت محیطی قرار میدهند .یکی از گیرندههایی که در سطح تارهای آوران مستقر
است و اعمال نوسی سپتوری 2را انجام میدهد ،گیرندۀ وانیلوئیدی نوع (TRPV13) 1است TRPV1 .در
انشعابات نورونهای گانگلیونهای ریشۀ خلفی (DRG)4بیان میشود .بسیاری از فعالکنندههای TRPV1

در مغز هم بهوفور یافت میشود و این موضوع حاکی از آن است که احتماالً این گیرندهها در مغز هم
میتوانند نقش تأثیرگذاری داشته باشند ( .)1گیرندههای یونی کارکردهای سودمندی برای پاسخهای
سریع به تحریکهای شیمیایی ،مکانیکی و دمایی دارند که میتواند ارگانیسم را در برابر تحریکات مضر
محافظت کند .در این میان نقش گیرندههای حسی از جمله گیرندۀ  TRPV1نهتنها در بافت عصبی ،بلکه
در بافتهای غیرعصبی مانند بافت چربی و عضالت اسکلتی نیز اهمیت دارد ( TRPV1.)2 ،3در عضالت
اسکلتی بر روی آورانهای  IVعضالت اسکلتی قرار دارند و توسط چندین لیگاند فعال میشود ( )4و
نفوذپذیری زیادی به کلسیم دارد (.)5
فسفوریالسیون و دفسفوریالسیون پروتئین میتواند ساختار و عملکرد کانالهای یونی را تنظیم کند.
عالوه بر تحریکات بیرونی و متابولیتی ،مسیرهای سیگنالی درون سلول همچون پروتئین کیناز

(PKA)5A

یا پروتئین کیناز  (PKC6) Cو فسفولیپاز  (PLC)7 Cنقش تنظیمی بر  TRPV1دارند .فسفواینوزیتول
بیس فسفات  (PIP2)8دارای نقش مهاری بر این گیرنده است .در مقابل با فعال شدن  PIP2, PLCبه
اینوزیتول تری فسفات و دی آسیل گلیسرول هیدرولیز میشود و  TRPV1را از مهار  PIP2رها میکند (.)6

1. Dorsal horn
2. Nociception
3. Transient receptor potential vanilloid 1
4. Dorsal root ganglion
5. Protein kinase A
6. Protein kinase C
7. Phospholipase C
8. Phosphoinositol bisphosphate
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گرمای بیش از  42درجۀ سانتیگراد ،کاهش  ،pHلیگاندهای لیپیدی ،کپسایسین(1از مشتقات فلفل
قرمز) ،برخی از لیپیدهای اندوژن و مشتقات آنها و آراشیدونیل دوپامین  (NADA)2از جمله مهمترین
محرکهای آن هستند ( .)4عالوهبر شرایط فیزیولوژیک در وضعیتهای خاص مانند التهاب رهاسازی
عواملی مثل عامل رشد ،برادی کینین ،پروستاگالندینها ،عامل رشد عصبی  ،(NGF)3پروتون و درجۀ
حرارت بدن افزایش مییابد .موارد ذکرشده همگی از محرکهای  TRPV1هستند و سبب میشوند این
گیرنده پاسخ و واکنش الزم را برانگیزد (.)7
مطالعات مختلفی عملکرد  TRPV1را در شرایط پاتولوژیک و سالمت بررسی کردهاند و به دامنۀ
وسیعی از عملکردهای آن اشاره شده است .ممکن است که این گیرنده عملکردهای وسیعی در سیستمهای
تنفسی ،ادراری و حتی شنوایی داشته باشد .هموستاز سلولی ،متابولیسم و تنظیم رشد موها و حتی در
توسعۀ بافتهای سرطانی از جمله عملکردهای  TRPV1است .هرچند غالباً از نقش این کانال یونی در
بافتهای عصبی محیطی پرده برداشته شده ،بیان آن در مغز و نخاع و نیز در شماری از بافتهای غیرعصبی
نیز بیان آن مشاهده شده است ( .)8عالوهبر نقش ذاتی این گیرنده در ایجاد درد ،نشان داده شده که این
گیرنده در بیماریهای نارسایی قلبی یا پرفشار خونی ،نقش تأثیرگذاری دارد .برای مثال در پاسخ اغراقآمیز
رفلکسهای متابولیکی بیماران دچار پرفشار خونی ،حداقل بخشی از این پاسخ مربوط به عملکرد این
گیرنده است ( )9و اکنون دالیل واضحی وجود دارد که گیرندههای  TRPV1نقش مهمی در تعدیل
رخدادهای نوسی سپتوری دارند (.)10

فعالیت  TRPV1احتماالً به جلوگیری از چاقی در موشها میانجامد ( .)11عالوهبر این ،تحقیقات
اخیر نشان دادهاند که بهوسیلۀ تحریک گیرنده توسط کپسایسین موجود در رژیم غذایی آرمیدگی عروقی

4

وابسته به اندوتلیال در رتها بهبود مییابد و فشار خون تنظیم میشود (.)12
تالش برای روشن شدن کارکردهای  TRPV1در نقشهای ذاتی این گیرنده و پس از آن نشان دادن
تغییرات در عملکرد و بیان آن در شرایط مختلف ،مانند وضعیت بیماری ،توجه به نقش این گیرنده در
سالمت را افزایش داد .از طرفی با توجه به اینکه ورزش از عوامل مرتبط با سالمت و کیفیت فیزیولوژیک
است و همچنین با توجه به تالش برای بررسی نقش آورانهای حسی در عملکرد جسمانی و ورزشی،
1. Capsaicin
2. Arachidonoyl dopamine
3. Nerve growth factor
4. Vasorelaxation

86

علوم زيستی ورزشی ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار 1398

سبب شد که در مطالعات اخیر به رابطۀ عملکرد  ،TRPV1کیفیت فعالیت بدنی و تغییرات پاتولوژیک و
فیزیولوژیک پرداخته شود .پروتکلهای مختلف تمرینی در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها استفاده
شده است و امروزه اغلب تردیدی در خصوص نقش مؤثر و مفید ورزش وجود ندارد .در مورد سازگاری
بافتهای مختلف اطالعات جامع و خوبی در پاسخ به تمرینات ورزشی وجود دارد .با اینکه سیستم عصبی
یکی از بخشهایی است که همواره در سازگاری با تمرینات ورزشی مورد توجه بوده ،تاکنون نقش
نورونهای حسی در سازگاری به فعالیتهای بدنی بهخوبی روشن نشده است .مطالعات نشان دادهاند که
تفاوتهای ژنتیکی و چندشکلیهای نوکلئوتیدی1گیرندۀ  TRPV1میتواند در پاسخ ایجادشدۀ ناشی از
فشار ورزشی تأثیرگذار باشد ( .)13از طرفی مروری بر تحقیقات در مورد نقش گروه  IVآورانهای عضالنی
که  TRPV1بر روی آن مستقر است ،در اجرای ورزشی نشان داد که توانایی اجرای تمرینات ورزشی
میتواند در حضور نورونهای حسی عضالنی بهبود یابد ( .)4همچنین نشان داده شده که افزایش
فعالسازی  TRPV1بهوسیلۀ محرکهای اختصاصی مانند کپسایسین توانسته است توانایی استقامتی
انسان در دویدن روی نوار گردان را بهبود بخشد ( .)14همین نتایج در افزایش مدت زمان شنا کردن هم
بهدست آمده است و محققان دریافتند که بهوسیلۀ خوراک حاوی کپسایسین و متعاقب آن تحریک
 TRPV1توانایی استقامتی موشها بیشتر میشود ( .)15با وجود این ،تا جایی که بررسی کردیم ،تحقیقی
که مشخصاً با هدف پاسخ گیرندههای  TRPV1به فعالیت ورزشی طوالنیمدت در شرایط فیزیولوژیک
انجام گرفت ه باشد وجود ندارد و مشخص نیست که در سازگاری با تمرینات ورزشی چه سرنوشتی برای
میزان بیان این گیرنده قابل تصور است .اغلب تحقیقاتی صورتپذیرفته بر مبنای فعالسازی این گیرندۀ
یونی و نقش آن در اجرای ورزشی استوار است ( .)16بر همین اساس و نیز در مورد تغییرات بیان پروتئین
 TRPV1در عضالت فعال اسکلتی ،پس از تجویز پروتکلهای مختلف تمرینی ،اطالعات درخور توجهی
وجود ندارد .در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش بودیم که پس از  6هفته تمرین ورزشی استقامتی
چه تغییری در بیان پروتئین  TRPV1بهوجود میآید و آیا بیان این گیرنده در عضالت اسکلتی در سازگاری
با تمرینات ورزشی دستخوش تغییر میشود یا خیر؟ پاسخ به این پرسش شاید بتواند در پاسخ به
پرسشهای آینده ،مانند اینکه آیا میتوان از این گیرنده نیز مانند برخی دیگر از پروتئینها بهعنوان یک
نشانگر عصبی برای سازگاری تمرینی نام برد ،راهگشا باشد.

1. Polymorphism
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روششناسی
حیوانات آزمايشگاهی
 2سر رت با وزن  180تا  200گرم از بین رتهای نژاد ویستار انستیتو پاستور ایران تهیه و پس از
انتخاب رتهای گروه تمرینپذیر 16 ،سر از آنها به روش تصادفی در دو گروه شامل گروه تمرینات مداوم
با شدت متوسط ( )n=8و گروه کنترل ( )n=8قرار گرفتند .رتها در آزمایشگاه حیوانات دانشکدۀ پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس در اتاقی مناسب و در شرایط کنترلشدۀ نور ،بهصورت  12ساعت روشنایی و 12
ساعت تاریکی و دمای حدود  23درجۀ سانتیگراد و رطوبت حدوداً  45درصدی نگهداری شدند .تعداد 4
سر رت در هر قفس نگهداری و دسترسی آزادانۀ آنها به آب و غذای استاندارد میسر بود .در طول دورۀ
تحقیق رتها توسط یک نفر جابهجا و دستکاری میشد.
پروتکل تمرين

پس از حدود  10روز آشنایی با نوار گردان و انتخاب رتهای تمرینپذیر ،گروههای ورزشی در معرض
تمرین نوار گردان با شدت مالیم برای  5روز در هفته و به مدت  6هفته قرار گرفتند .مطابق شکل ،1
سرعت و مدت تمرین نوار گردان بهتدریج افزایش یافت و از  10متر در دقیقه به مدت  10دقیقه در هفتۀ
اول 10 ،متر در دقیقه به مدت 20دقیقه در هفتۀ دوم 14،تا  15متر در دقیقه به مدت  20دقیقه در هفتۀ
سوم 14،تا  15متر در دقیقه به مدت  30دقیقه در هفتۀ چهارم ،به  16تا  17متر در دقیقه به مدت 30
دقیقه در هفتههای پنجم و ششم افزایش یافت ( .)17هیچ شیبی برای نوار گردان در نظر گرفته نشد و
تمام تمرینات در یک ساعت خاص حدود  10تا  12قبل از ظهر و با استفاده از نوار گردان مدل
 Treadmill 5 linesانجام گرفت.

شکل  .1روند آمادهسازی تا تمرين ،روند حجم و شدت تمرين و استخراج عضلۀ نعلی

Mice
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رتهای گروه تمرینی پس از  6هفته تمرین و  48ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرینی ،بیهوش و
قربانی شدند .عضلۀ نعلی آنها استخراج و مطابق پروتکل آزمایشگاهی بررسی شد .گروه کنترل در تمام
شرایط مانند گروه دیگر قرار داشتند ،ولی تحت اجرای هیچگونه تمرین ورزشی قرار نگرفتند .آنها نیز مانند
گروه قبلی بیهوش و قربانی شدند .عضلۀ نعلی استخراج و مطابق پروتکل آزمایشگاهی بررسی شد (شکل .)1
سنجش بیان پروتئین  TRPV1با روش وسترن بالتینگ

برای تعیین بیان گیرندۀ  TRPV1در عضلۀ اسکلتی از روش وسترن بالت استفاده شد .برای وسترن
بالت ،پس از اینکه رتها با استفاده از پنتوباربیتال سدیم بیهوش و عضلۀ نعلی آنها به سرعت استخراج
شد ،بافت با واکنشگر لیز و استخراجکننده ،جدا شده و با مخلوط ضد پروتئاز ترکیب شد ).(sigma
جداسازی عصارۀ بافتی به مدت  10دقیقه و با سرعت  10000 gدر دمای  4درجۀ سانتیگراد توسط
سانتریفیوژ انجام گرفت .همچنین تعیین غلظت پروتئین با استفاده از معرّف بردفورد صورت پذیرفت .با
استفاده از الکتروفورز در ژل پلیاکریل آمید در حضور (SDS-PAGE) SDSجداسازی پروتئین انجام گرفت
و پس از آن در مسیری مجزا ،به غشای  PVDFمنتقل شد .پس از انتقال پروتئین به غشای  PVDFو
انجام مراحل شستوشو به بالکینگ غشا بهوسیلۀ شیر بدون چربی  %5در محلول بافر  TBSبه مدت یک
ساعت انجام پذیرفت .سپس غشا در معرض آنتیبادی مخصوص پروتئین  )Biorbyt) TRPV1در تمام
طول شب قرار گرفت و در نهایت با اضافه کردن آنتیبادی ثانویه و مراحل شستوشو با استفاده از کیت
 ECLو تصویربرداری از نمونه باندهای پروتئینی رؤیت شد .در نهایت بهوسیلۀ نرمافزار  ImageJاندازههای
کیفی به دادههای کمی تبدیل شد .مراحل وسترن بالت پس از بهینهسازی با یک پروتئین شاهد بر روی
غشای نیتروسلولز حاوی گیرندۀ  TRPV1انجام گرفت .همین مراحل در خصوص پروتئین  β-actinبهعنوان
پروتئین شاهد و با استفاده از آنتیبادی اختصاصی این پروتئین (خریداریشده از شرکت )santa crouz
انجام پذیرفت و مقایسۀ تغییرات بین گروهها توسط پروتئین  TRPV1و β-actinممکن شد.
روش آماری

در بخش آمار توصیفی از شاخصهای پراکندگی انحراف معیار ،میانگین و نمودار استفاده شد .در بخش
آمار استنباطی بهمنظور تعیین نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو -ویلیک بهره جستیم .برای
تعیین معنادار بودن تفاوت بین متغیرها قبل و پس از تمرین از آزمون  tمستقل استفاده شد .یافتهها در
سطح اطمینان  )P≤0/05( 95%بررسی و برای تجزیهوتحلیل آماری دادهها از نرمافزار SPSSنسخۀ 16
استفاده شد.
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نتایج
اطالعات عمومی رتها شامل وزن بدن و وزن عضلۀ نعلی و همچنین نسبت وزن عضلۀ نعلی به وزن بدن
رتها در جدول  1آورده شده است .همانطورکه در بررسیهای بهعملآمده نشان داده شده است ،تغییر
چندانی بهواسطۀ تمرینات مداوم با شدت متوسط در وزن بدن رتها بهوجود نیامده است ،این تفاوت قبل
از تمرینات هم معنادار نبود .وزن عضلۀ نعلی نیز در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل تغییر محسوسی
پیدا نکرد.
در پژوهش حاضر و بهواسطۀ اطالعات خروجی از روش سنجش پروتئین به کمک وسترن بالتینگ
مشخص شد که بیان گیرندۀ  TRPV1در عضلۀ نعلی گروه تمرین بهطور معناداری بیشتر از گروه کنترل
بود .نتایج آنالیز آماری (نمودار  )1نشان داد که میزان بیان پروتئین این گیرنده نسبت به گروه کنترل
بهطور معناداری بیشتر بود (.)P=0/033
جدول  .1اطالعات عمومی وزن بدن و اندامهای مورد مطالعه
گروه کنترل

گروه تمرين

P- Values

وزن رت ها (گرم)

14 ± 355

24 ± 335

0/162

وزن نعلی (گرم)

0/0 ± 149 /032

0/0 ± 130/041

0/163

نسبت وزن عضلۀ نعلی به وزن بدن
(میلی گرم/گرم)

0/0 ± 421/091

0/0 ± 391/05

0/120

TRPV1/B-actin
1.2

*

1
0.8
con

0.6

mct

0.4
0.2
0
mct

con

نمودار  * .1معناداری نسبت به گروه کنترل () P═ 0/033
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بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش مشخص شد که بهواسطۀ تمرینات ورزشی با شدت متوسط که  6هفته به طول انجامید،
بیان پروتئین گیرندۀ  TRPV1بهطور معناداری نسبت به رتهای گروه کنترل افزایش یافت .درحالیکه
مطالعات مشخصی بر روی اثر تمرینات ورزشی بر بیان گیرندۀ  TRPV1در شرایط فیزیولوژیک صورت
نگرفته است ،مقایسۀ این نتایج با نتایج دیگر مشکل بهنظر میرسد .با این حال در رتهایی که دچار
نارسایی قلبی شده بودند ،کاهش در  mRNAو بیان پروتئین این گیرنده در  DRGگزارش شده است
( .)18البته از آنجا که  DRGمعبر بسیاری از نورونهای حسی از بافتهای مختلف است ،نمیتوان این
تغییرات را صرفاً به عضالت اسکلتی مرتبط دانست .افزایش در بیان پروتئین  TRPV1در سلولهای
عضالنی موشها به واسطۀ افزایش فعالیت این گیرنده توسط کپسایسین نیز گزارش شده که البته این
افزایش ،بدون مداخلۀ ورزشی صورت گرفته است ( .)19گزارشهای جدید نشان میدهند که  TRPV1در
بافتهای مختلف کارکردهای متفاوتی دارد ،کارکرد اصلی این کانال در خصوص درد و همکاری آن با
نوروپپتایدهایی مانند مادۀ P1و  CGRP2سبب شده است که عملکردهای متنوعی از ویژگیهای
نوسیسپتوری برای آن تصور گردد .عالوهبر این گیرنده ،افزایش در  NGFو  GDNF3در زمانبندیهای
متفاوت و جمعیتهای متمایزی در  DRGاتفاق میافتد .واسطههای التهابی مانند  ،ATPبرادی کینین و
 ،NGFحساسیت به اسیدوز ناشی از پروتونها و گرما را افزایش میدهند که این حالت ،با فعالیت بیشتر
 TRPV1ممکن میشود ( .)20 ،21با وجود گزارشهای متعددی که از نقش تمرینات ورزشی مداوم و
متوسط در بهبود توان هوازی رونمایی کردهاند و نشانگرهای عصبی ،عضالنی و بیوشیمیایی زیادی در
سازگاری با تمرینات ورزشی معرفی شدهاند ،در خصوص روشن شدن تأثیرپذیری و سازگاری احتمالی
 TRPV1با تمرینات ورزشی تحقیقات کافی صورت نگرفته ،اما مشخص است که نقش این گیرنده در
اهداف مرتبط با سالمت ورزش معنادار است .دخالت این گیرنده در تشکیل بافت چربی و آرمیدگی عروقی
از این جمله است (.)12 ،22
افزایش فعالیت استقامتی در رتها پس از شش ماه تمرین بر روی نوار گردان پس از فعالسازی
 TRPV1بهوسیلۀ مکمل کپسایسین نسبت به گروه کنترل گزارش شده است ( .)14در موشها نیز افزایش

1. Substance P
2. Calcitonin gene-related peptide
3. Glial cell-derived neurotrophic factor
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در توانایی استقامتی شنا کردن پس از استفاده از استفاده از کپسایسین نشان داده شده است (.)15 ،23
موشهایی که از بدو تولد گیرندههای  TRPV1آنان بلوکه شده بودند ،در فعالیتهای ورزشی مدت زمان
کوتاهتری به خستگی میرسیدند ( .)24هرچند در مطالعهای دیگر ،تفاوتی در اجرای استقامتی گروهی
که گیرندههای  TRPV1آنها غیر حساس شده بود ،در مقابل گروه دیگر وجود نداشت ( .)25در این زمینه
اطالعاتی در خصوص انسان گزارش نشده است.
رتهای پیر فاقد  ،TRPV1افزایش در تودۀ بدنی را تجربه کردند ( .)11در مقابل و در مطالعات
جداگانه وقتی غذای پرچرب در اختیار موشها قرار گرفت ،تفاوتی در وزن و درجۀ چاقی موشهای فاقد
 TRPV1و موشهای طبیعی جوان مشاهده نشد ( .)22 ،26بهنظر میرسد که پاسخ موشهای پیر و جوان
به وجود یا فقدان گیرندۀ  TRPV1از نیمرخ متفاوتی برخوردار باشد .در مطالعات دیگر نشان داده شده
است که چربی احشایی و زیرپوستی در موشها و انسانهای چاق ،زمانیکه فعالیت گیرندههای

TRPV1

بهوسیلۀ کپسایسین افزایش یافت ،رو به کاهش نهاد ( .)15دالیل احتمالی کاهش تودۀ چربی ممکن است
به افزایش در فعالیت کاتکوالمینها ،کاهش در میل به خوردن ،افزایش در اکسیداسیون چربی مربوط
باشد (.)27
در گزارشی نشان داده شده است که با تحریک گیرندۀ  TRPV1توسط کپسایسن افزایش بیان
 PGC1a1تروپونین و نیز افزایش در محتوای میتوکندریایی در عضلۀ دوقلو نیز اتفاق میافتد .در همین
حال در موشهای فاقد  TRPV1افزایشی در محتوای میتوکندری و بیان این پروتئینها گزارش نشد .این
نتایج نشان دادند که بیان برخی از پروتئینهای مهم در ظرفیت هوازی با عملکرد  TRPV1در ارتباط
است .در عین حال افزایشی که در تارهای نوع کند نسبت به تارهای تند بهوجود آمد ،نشاندهندۀ اهمیت
این تغییرات بود (.)19
بهنظر میرسد با توجه به مسیرهای درگیر در تنظیم  PGC1aدر پاسخ به فعالیت ورزشی و همراهی
این مسیرها در سازگاری با تمرینات ورزشی ،نقش کلسیم اهمیت ویژهای داشته باشد ( .)28مطالعات
نشان داده است که با وجود القا و دخالت کپسایسین ،میزان کلسیم در تار عضالنی افزایش مییابد .از
طرفی  TRPV1یک کانال یونی وابسته به کلسیم است و کلسیم و پروتئین کیناز وابسته به کالمودولین

2

خود موجب افزایش بیان  PGC1aمیشوند .این تغییرات در عضلۀ اسکلتی به نفع افزایش فعالیتهای
1 . Peroxisome Proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha
2 . Calcium/calmodulin-dependent protein kinaseII
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اکسیداتیو در تارهای عضالنی گرایش دارد که با افزایش بایوژنز میتوکندریایی و آنژیوژنز در ارتباط است
( .)28همۀ این اتفاقات در راستای تولید  ATPرقم میخورند .در واقع این موضوع بهمثابۀ این است که
 TRPV1عامل مهمی در افزایش کلسیم درونسلولی است که میتواند با افزایش پروتئینهای مؤثر ،تولید
انرژی در عضله را در پی داشته باشد.
از طرفی همزمان با کاهش در مقادیر ،TRPV1کاهش در سطوح  NGFهم مالحظه شده است و
شواهد حکایت از ارتباط بین این دو عامل عصبی دارند ( NGF .)29 ،30که اولین عضو کشفشده از
خانوادۀ نروتروفینهاست ،برای رشد و حفظ ساختار نورونها در سیستم عصبی ضروری است (.)31
تمرینات ورزشی با اثر مثبت بر بیان  NGFسبب حفظ سلولهای عصبی از مسمومیت میشود .گزارشهای
اخیر نشان میدهند که  NGFدر جایگاه باالدستی کانال  TRPV1است و افزایش سطوح

NGF

بیان TRPV1را تسهیل میکند .بنابراین ،بیان  TRPV1به  NGFوابسته است ،که این فاکتور هم به پایانۀ
پیشسیناپسی آورانهای گروه  IVعضالنی متصل میشود و میتواند سبب

افزایش بیان گیرندۀ TRPV1

و ارتقای حساسیت شود ( .)32شواهد روزافزونی وجود دارد که تمرینات ورزشی سبب افزایش سطوح
 NGFو نوروژنز میشود .از طرفی گزارشهایی نیز وجود دارند که در  DRGرتهایی که دچار نارسایی
قلبیاند NGF ،کاهش مییابد ( .)33در این بیماران کاهش در بیان  TRPV1نیز بهکرات گزارش شده
است ،البته از آنجا که  NGFاز عضالت اسکلتی سالم سرچشمه میگیرد و در بیماران نارسایی قلبی کاهش
حجم عضالنی مشهود است ،این موضوع منطقی بهنظر میرسد (.)34
از اتفاقاتی که پس از فعالیتهای شدید یا طوالنیمدت عضالنی حادث میشود ،دردهای تأخیری
عضالنی است که معموالً ساعاتی پس از فعالیت بهوجود میآید .ارتباط بین این دردهای تأخیری و TRPV1

سنجش شده و نقش محوری این گیرنده در دردهای تأخیری که پس از انقباض طوالنیمدت حادث
میشود ،گزارش شده است .همچنین روشن شده در موشهایی که فاقد  TRPV1بودند ،درد عضالنی
تأخیری که در پی انقباض طوالنیمدت بهوجود آمد ،افزایش پیدا نکرد ،اما سطوح  mRNAمربوط به NGF

سه ساعت پس از تکلیف عضالنی افزایش یافت .این یافتهها نشان میدهد که تنظیم مثبت  NGFدر عدم
حضور  TRPV1دچار اختالل نمیشود و بیان  TRPV1در شرایط دردهای عضالنی تأخیری در پاییندست
 NGFقرار دارد (.)35
با توجه به مطالعات صورتپذیرفته ،افزایش در بیان گیرندۀ  TRPV1حداقل از منظر ارتباط بین
 PGC1a ،NGFو نقش تعیینکنندۀ افزایش کلسیم درونسلولی با این گیرنده قابل تأمل است و از آنجا
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که نقش فعالیتهای ورزشی در افزایش بیان این فاکتورها در گزارشهای متعددی تأیید شده است ،شاید
بتوان استنباط کرد که افزایش بیان  NGFو  PGC1aدر مسیرهای سیگنالینگ سلولی و مسیرهای وابسته
به کلسیم با افزایش در بیان گیرندۀ  TRPV1که خود یک گیرندۀ وابسته به کاتیونهاست ،در ارتباط است.
از منظر عملکردی و با توجه به شواهد موجود در زمینۀ ارتباط  TRPV1و برخی از بیومارکرهای
ورزشی میتوان استنباط کرد که نقش این گیرنده در تنظیم عوامل درگیر در تولید انرژی قابل اعتناست.
تأثیر گیرندۀ  TRPV1در درک شرایط محیطی و ارسال سیگنالهای الزم به دستگاه عصبی مرکزی نیز از
دیگر عملکردهای این پروتئین حسی است ،بهنحوی که با شروع فعالیت ورزشی رفلکس عصبی
محیطی (EPR)1که از عضالت فعال سرچشمه میگیرد ،بهعنوان تنظیمگر سیستم قلبی-عروقی در طول
ورزش مشارکت فعال دارد ،ورزش سیگنالهایی را توسط فعالیت مکانیکی و حساسیت شیمیایی بهوجود
میآورد که دربردارندۀ تولید رفلکس بهوسیلۀ آورانهای عضالنی است .هرچند که گیرندههای دقیقی که
این پاسخها را ایجاد میکنند در حال مطالعه و بررسی هستند ،اما نشان داده شده است که در حضور
آگونیستهای  TRPV1مانند کپسایسین EPR ،بهطور معناداری افزایش مییابد .برعکس در حضور
آنتاگونیستهای این گیرنده ،پاسخهای  EPRبا کاهش مواجه میشوند ( .)36برخی شواهد گویای آن است
که فعالیت گیرندۀ  TRPV1و فیبرهای آورانی عضالنی ،رفلکسهای سمپاتیکی و پاراسمپاتیکی را در طول
ورزش تعدیل میکند که با افزایش در فشار خون و ضربان قلب همراه است ( .)31این یافتهها نشان
میدهند که  TRPV1در انتقال پیامهای عصبی ناشی از فعالیتهای انقباضی  -و بهتبع آن تغییرات
متابولیکی ،نقشآفرین است.
یافتههای این پژوهش در کنار سایر یافتههای قبلی در این خصوص نشان میدهند که احتماالً بتوان
 TRPV1را بهعنوان یک مارکر عصبی در سازگاری به تمرینات ورزشی محسوب کرد .اکنون بهنظر میرسد
که بتوان با انجام پژوهشهای بیشتر و بررسی ابعاد مختلف عملکردی سیستم عصبی حسی در بافتهای
عصبی و عضالنی از نقش گیرندههای حسی بهطور عام و گیرندۀ  TRPV1بهطور خاص پرده برداشت.
پیشنهاد میشود پژوهشهای بیشتری در خصوص تغییر در بیان و عملکرد این گیرنده در عضالت مختلف
و همچنین در بافتهای عصبی از جمله گانگلیونهای ریشۀ خلفی انجام گیرد تا به دیدگاه روشنتری در
این خصوص دست یافت.
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