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مرتبط با تخریب  هاييبیمارنقش مهمی در  ي اسکلتی، آپوپتوزعضلهدر  .باشدمیضروري  هابافت ترمیمشود و براي می
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عیین تر با هدف طالعه حاضمتحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، ي اسکلتی در عضلهرسانی مربوط به آپوپتوز را از مسیرهاي پیام
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شش  رل، کنتسر) 8هه (ي سه ماپایهرل کنتهمگن چهار گروه ها به شکل تصادفی در سه ماهه انجام گردید. آزمودنی

تمرین هاي هروگجایگزین شدند.  سر) 10( و تمرین ورزشی تناوبی سر) 10( ، تمرین ورزشی تداومیسر) 10ماهه (
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خرین آساعت پس از  48هاي سه گروه دیگر در سن شش ماهگی و آزمودنیماهگی و قبل از شروع پروتکل تمرینی و 

با ها آني نعلی عضله 3-و کاسپاز Bax ،Bcl-2 هايبیان پروتئینو تمرین تحت جراحی قرار گرفته ي جلسه

و و  طرفه و تعقیبی بونفرونیها توسط آزمون آنالیز واریانس یکداده بررسی شد. Real Time-PCRاستفاده از روش 

 >05/0Pداري در سطح معنیهاي مختلف هاي مورد نظر بین گروهبراي تعیین اختالف میزان شاخصدو تامانز تی

   تجزیه و تحلیل شدند.

 Bcl-2به Bax ) و نسبت Bcl-2 )01/0˂Pکنترل و تمرین در بیان ژن  هاينشان داد که بین گروه هایافتهها: یافته

)05/0˂Pبیان ژن د دارد. داري وجو) تفاوت معنیBcl-2 داري بیشتر از گروه کنترل هاي تمرین به صورت معنیگروه

ان ژن بی اما درداري کمتر از گروه کنترل بود. نیز در هر دو گروه تمرینی به صورت معنی Bcl-2به  Baxبود. نسبت 

Bax 05/0( مشاهده نشدداري تفاوت معنی هاگروه بین 3-و کاسپاز˃P(. بیان ژن ا این حال، بBax  گروه تمرین

نیز در  3- سپازدرصد کمتر بود. بیان ژن کا 46و  44هاي کنترل و تمرین تداومی به ترتیب تناوبی در مقایسه با گروه

  وه کنترل بود.درصد کمتر از گر 21درصد بیشتر از گروه کنترل و در گروه تمرین تناوبی  53گروه تمرین تداومی 

ین ئتوجهی بر افزایش پروتتاثیر قابل مخصوصًا از نوع تداومی تمرین هوازي هفته 12رسد نظر میبه گیري:نتیجه

هاي روهگ Bcl-2به  Baxدار نسبت ایین بودن معنیپتوجه به  بابا این حال، ي نعلی دارد. آپوپتوز میتوکندریایی عضلهضد

ر قطعی در ، اظهار نظهاي تمرین و کنترلگروهین ب 3- دار پروتئین کاسپازعدم تفاوت معنیتمرین نسبت به گروه کنترل و 
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   .نعلیي عضله ،تناوبی تمرین هوازي، تداومی تمرین هوازيآپوپتوز،  :هاواژه کلید
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  مقدمه  1-1

نیــاز دارد تــا هــاي خاصــی ي فعــال اســت کــه بــه تنظــیم ژنیک فرآیند بیولوژیکی داخلی کدگذاري شده 1آپوپتوز

ي سلول در ایجاد تعادل بین بقــا ریزي شدهرویدادهاي آپوپتوتیک مربوطه را هماهنگ نماید. آپوپتوز یا مرگ برنامه

ي فعــال حــذف و مرگ سلولی در لیگاندهاي سلول میتوتیک بسیار مهم است و بــه عنــوان فرآینــد تنظــیم کننــده

هــا بــه ه شــده اســت. نقــش آپوپتــوز در ســالمتی و بیماريدیده به رســمیت شــناختهاي غیرطبیعی یا آسیببافت

هــاي خــود هاي مختلــف، ســندروم نقــص ایمنــی، بیماريي پاتوژنز چندین بیماري شدید از جملــه ســرطانوسیله

هــا تنظــیم نابجــاي آپوپتــوز هاي عصبی اثبات شده است کــه در ایــن بیماريهاي ویروسی و بیماريایمنی، عفونت

ي اسکلتی تحت شرایط فیزیولوژیکی و پاتوفیزیولوژیکی مشخصی از جمله قطــع ، آپوپتوز عضلهمشارکت دارد. اخیراً

هاي تحتانی، کاهش بــار روي عضــله، عصب عضله، آتروفی عضالنی، اختالالت عصبی عضالنی، عدم تحمل وزن اندام

دیابــت، چــاقی، کمبــود یل از قبها هاي ورزشی شدید و همچنین برخی بیماريناشی از پیري، فعالیت 2سارکوپنیاي

، کمبود هورمون رشد و ...گزارش شده است. ایــن مشــاهدات موافــق از فعــال شــدن آپوپتــوز در حالــت Dویتامین 

کاهش تــوده و قــدرت عضــالنی و در نتیجــه افــزایش خطــر نــاتوانی جســمانی همــراه اســت، آتروفی عضالنی که با 

یم فرآیند آتروفی عضالنی در هنگــام عــدم اســتفاده یــا عــدم توجهات را به وجود نقش فیزیولوژیکی آپوپتوز در تنظ

پژوهشــگران همــواره بــه دنبــال اتخــاذ راهکارهــاي مناســب بــراي بنــابراین فعالیت عضله به خود جلب کرده است. 

  .مرتبط با آن هستندهاي مختلف عضالنی بیماريو ي اسکلتی عضلهاز آپوپتوز  پیشگیري

                                                
1 Apoptosis 
2 Sarcopenia 
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  له أمسبیان  1-2

ناپذیر از رشد، توسعه و ژنتیکی است که بخش تفکیک ندیفرآیک سلولی ریزي شده برنامهیا مرگ  آپوپتوز

و  4(مارفی رودهاي زاید با روشی هدفمند به کار میباشد که براي حذف سلولموجود زنده می 3هومئوستاز

. )2005اران، وهمک 7؛ سیو2010و همکاران،  6؛ کوادریالترو2009و همکاران،  5؛ تسالوهیدو2010همکاران، 

ضروري  هاي بدنبافتتحت شرایط طبیعی آپوپتوز به شدت تنظیم شده است و براي رشد و تنظیم طبیعی 

. مسیر خارجی )2003و هود،  8(ادهیهتی دهدآپوپتوز معموًال از طریق دو مسیر خارجی و داخلی رخ میباشد. می

 Faslیا  TNFαباشد. براي مثال اي سلول میهاي مرگ سلول موجود در غشسازي گیرندهآپوپتوز شامل فعال

) آپوپتوز را شروع کنند. مسیر داخلی شامل 10و  8سازي کاسپازهاي آغازگر (کاسپاز توانند از طریق فعالمی

کوادریالترو و ( باشدي کاسپازها میهاي خودکشی به واسطهاز میتوکندري و شروع سیگنال cرهاسازي سیتوکروم 

ي آپوپتوتیکی در مسیر سازي و اجراي برنامهرویدادهاي مولکولی که منجر به فعالر این بین د. )2010همکاران، 

و  9(پترسون شوندهاي پیش و ضد آپوپتوزي کنترل میي تعادل بین پروتئینشوند، اغلب به واسطهداخلی می

هاي باال کنندهتنظیم به عنوان Bcl-2هاي پروتئیني . خانواده)2006و همکاران،  10؛ سانگ2008همکاران، 

هاي کانالگیري در شکلهاي کلیدي مشهور به عنوان پروتئین Bcl-2و  Baxهاي پروتئیندست آپوپتوز شامل 

و  11؛ کوچتورك2008(پترسون و همکاران،  اندشناخته شدههاي آپوپتوز میتوکندریایی پیامتنظیم و  يآپوپتوز

به  Baxاند که جابجایی پروتئین . اغلب مطالعات نشان داده)2012و همکاران،  12میالن؛ مک2008همکاران، 

طرف میتوکندري و جاسازي آن در داخل غشاي بیرونی منتج به رهایش سایر عوامل آپوپتوزي (مانند سیتوکروم 

cاین در حالی است که پروتئین  شود.) از فضاي بین غشایی میتوکندري میBcl-2 آپوپتوزي با فعالیت پیش

؛ 2008پترسون و همکاران، ( شودمخالفت کرده و موجب حفظ یکپارچگی غشاي میتوکندري می Baxپروتئین 

                                                
3 Homeostasis 
4 Marfe  
5 Tsalouhidou 
6 Quadrilatero 
7 Siu 
8 Adhihetty 
9 Peterson  
10 Song 
11 Koçtürk 
12 Mc Millan  
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هاي آپوپتوزي پیام در نهایت. )2013و همکاران،  1؛ لیو2012میالن و همکاران، مک؛ 2006سانگ و همکاران، 

سلول تخریب احتمالی باعث و همگرا شده  3-ي متداول از جمله کاسپازهاي اثر کنندهسازي کاسپازفعالدر 

کوچتورك و ؛ 2008پترسون و همکاران، ؛ 2012، و همکاران 2فاوالورو؛ 2012و همکاران،  میالنمک( گردندمی

قطعه با قطعهاین فرآیند . )2008و همکاران،  3بونتورا؛ کوري2012میالن و همکاران، ؛ مک2008همکاران، 

ي نهایی آن افتد که نتیجهکی چسبیده به غشاء اتفاق میو تشکیل اجسام آپوپتوتی DNAشدن برگشت ناپذیر 

آپوپتوز . )2012؛ فاوالورو و همکاران، 2012و همکاران،  4(فارل هاي حیاتی سلولی استگسسته شدن پروتئین

هاي هورمونی، داروهاي مختلف و استرس جسمانی شدید ناشی ي پرتوافکنی، گرما، محركممکن است به وسیله

با این حال اختالل در تنظیم آپوپتوز شرایطی را به . )2012فارل و همکاران، ( شی تحریک شوداز فعالیت ورز

هاي عضالنی، تخریب ي اسکلتی مانند دیستروفیعضلههاي مختلف تواند منجر به بیماريآورد که میوجود می

ن همواره به دنبال اتخاذ پژوهشگرابنابراین . )2008(پترسون وهمکاران،  عضله، سارکوپنیا و سالخوردگی شود

اخیر، ي دهه مرتبط با آن هستند. درهاي مختلف عضالنی بیمارياز آپوپتوز و  پیشگیريراهکارهاي مناسب براي 

(کوچتورك و  ي ورزش قرار گرفته استي محققان حوزهها و تمرینات ورزشی بر آپوپتوز مورد عالقهتاثیر فعالیت

 48تعدادي از محققان عنوان کردند که یک جلسه فعالیت ورزشی شدید تا . در این زمینه، )2008همکاران، 

، 6و لیونبرگ 5؛ فانوف2008 (کوچتورك و همکاران، تواند موجب تسریع در فرآیند آپوپتوز شودساعت می

هاي ورزشی هوازي یک محرك پرقدرت مسیر داخلی باال رفتن استرس اکسایشی است که در فعالیت. زیرا )2001

شود که ممکن است آپوپتوز را در دهد. فعالیت شدید ورزشی موجب تعدیل چندین فاکتور میرخ میشدید 

ها و هاي گوناگون تغییر دهند. شواهدي وجود دارد که بیانگر ارتباط آپوپتوز با فعالیت ورزشی در لنفوسیتبافت

، افزایش سطوح کلسیم و 7SROعضالت اسکلتی است. براي مثال گلوکوکورتیکوئیدها، کاهش فاکتور رشد، 

 توانند منجر به آپوپتوز شوندهایی هستند که می) داخل سلولی بعضی از سیگنالTNFفاکتور نکروز توموري (

این در حالی است که . )1998، 5و وایسیر 4؛ میگنوته1998، 3و رید 2؛ گرین1996، 1و فرانچسکی 8وارکار(

                                                
1 Liu 
2 Favaloro  
3 Cury-Boaventura  
4 Farrell  
5 Phaneuf  
6 Leeuwenburgh 
7 Reactive Oxygen Spices 
8 Carraro 
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با شدت متوسط و مداوم احتماالً موجب کاهش آپوپتوز در بر خالف فعالیت ورزشی، انجام تمرینات ورزشی 

میالن و همکاران، ؛ مک2008؛ پترسون و همکاران، 2010(کوادریالترو و همکاران،  شودهاي مختلف میبافت

) اشاره 2006سانگ و همکاران (. در این راستا )2008و همکاران،  6؛ آلوي2004؛ سیو و همکاران، 2012

را افزایش داده در حالی که به طور مشخصی قطعه  Bcl2وازي میزان پروتئین ضدآپوپتوزي داشتند که تمرین ه

را در عضالت ساق پا و نعلی موش  Bax/Bcl2و نسبت  Bax، پروتئین 3-، فعالیت کاسپازDNAقطعه شدن 

) گزارش کردند که شش هفته تمرین 2012میالن و همکاران (دهد. همچنین مکهاي صحرایی کاهش می

شود. با این حال و می Baxو پروتئین  c، رهایش سیتوکروم DNAتقامتی موجب کاهش قطعه قطعه شدن اس

هفته تمرین استقامتی موجب افزایش  9) نشان دادند که 2013برخالف نتایج مطالعات مذکور، لیو و همکاران (

به هر حال، با توجه  شود.یهاي صحرایی مي اسکلتی موشدر عضله Bax/Bcl2و نسبت  Baxدار پروتئین معنی

به اهمیت تمرینات هوازي و فشارهاي مکانیکی و متابولیکی نسبتاً شدید و طوالنی مدت حین این تمرینات و با 

ها از جمله ظرفیت هوازي و افزایش استفاده از این تمرینات توجه به تاثیر بهتر تمرینات تناوبی بر برخی شاخص

؛ 2007و همکاران،  8؛ هلگرود2008و همکاران،  7(هرم حتی برخی بیماران توسط ورزشکاران و افراد عادي و

و اهمیت نقش عضالت اسکلتی در سالمتی و موفقیت ورزشکاران، تاثیر انواع  )2007و همکاران،  9ویسلوف

با این مختلف تمرینات هوازي بر آپوپتوز موضوعی است که ذهن پژوهشگران ورزشی را به خود جلب کرده است. 

ود، با توجه به اینکه تفاوت شدت و مدت تمرینات هوازي مورد استفاده در مطالعات مختلف باعث به دست وج

ي تأثیر تمرینات ورزشی بر با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینههمچنین،  ؛آمدن نتایج متناقضی شده است

رسی اثر تمرین تداومی با شدت متوسط شود که اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه به برآپوپتوز مشخص می

ي اسکلتی و اند و تحقیقات اندکی در مورد تأثیر تمرینات تناوبی هوازي بر آپوپتوز عضلهبر آپوپتوز پرداخته

ي تأثیر دو ي آن با تمرینات هوازي تداومی صورت گرفته است، تحقیق حاضر طراحی گردید تا با مقایسهمقایسه

تناوبی هوازي بر آپوپتوز عضالنی به این سؤال پاسخ دهد که آیا بین تأثیر این دو  ي تمرینی تداومی وشیوه

                                                                                                                                              
1 Franceschi 
2 Green 
3 Reed 
4 Mignotte 
5 Vayssiere 
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8 Helgerud 
9 Wisløff 
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با رود همچنین، انتظار می ي اسکلتی تفاوتی وجود دارد یا خیر؟هاي آپوپتوز عضلهي تمرینی بر شاخصشیوه

 از تمرینات ورزشیانجام تحقیق حاضر بتوان ضمن پاسخ به برخی ابهامات موجود و تعیین تاثیر دو نوع مختلف 

ي انجام تمرینات و نیز ي اسکلتی، پیشنهادات کاربردي متناسبی در راستاي نحوهعضلههوازي بر آپوپتوز 

 .بینی پیامدهاي احتمالی ارائه دادپیش

  

  تحقیقاهمیت و ضرورت  1-3

تولیــد نیــرو، یــک عامــل  دهد و عالوه بر نقشي بدن انسان را تشکیل میي اسکلتی تقریباً نیمی از تودهبافت عضله

دهــد و بــراي ي اسکلتی حرکات بــدن انســان را شــکل میهاي عضلهباشد. انقباضحیاتی براي حفظ هومئوستاز می

ي اسکلتی در حرکــت و اعمــال متــابولیکی، هرگونــه باشد. با توجه به نقش عضلهحفظ پایداري و ثبات ضروري می

(زمبــرون  گــذاردزي آن اثرات مهم و زیادي بر سالمتی انســان میتغییر در شرایط انقباضی، فیزیکی و سوخت و سا

. نشان داده شده است که کاهش توده و قــدرت عضــالنی بــا آپوپتــوز در ارتبــاط اســت. )2014السنی و همکاران، 

هــاي مــزمن زیــادي از بیماريکنــد. ي اسکلتی در طول پیري و چندین حالت بیماري تغییر پیــدا میآپوپتوز عضله

اخــتالل در تنظــیم آپوپتــوز باعــث ، کمبود هورمون رشد و ... ممکن است با Dیابت، چاقی، کمبود ویتامین قبیل د

پترســون و همکــاران، ( تسریع کردن کاهش توده و قدرت عضالنی و در نتیجه افزایش خطر ناتوانی جســمانی شــود

فیزیولوژیکی و پــاتوفیزیولوژیکی  . آتروفی عضالنی در برخی شرایط)2014و همکاران،  1؛ راستگویی کلیانی2008

از جمله سارکوپنیا، قطع عصب تار عضالنی و عدم استفاده از عضله نیز گزارش شــده اســت. آتروفــی عضــالنی و بــه 

ي باشد. بــه عنــوان نمونــه هزینــهي جوامع امروزي میتبع آن کاهش توده و قدرت عضالنی یکی از مشکالت عمده

میلیــارد دالر بــرآورد  5/18ي آمریکا در ایاالت متحده 2000ه سارکوپنیا در سال مراقبت از سالمتی افراد مبتال ب

کننــد، شــناخت اثــرات بنابراین، با توجه به اینکه امروزه افــراد زیــادي در تمرینــات ورزشــی شــرکت میشده است. 

ورزشی موجب تعــدیل تواند مهم و حیاتی باشد. فعالیت شدید احتمالی انواع مختلف تمرینات ورزشی بر آپوپتوز می

هاي گوناگون تغییر دهــد. شــواهدي نیــز وجــود دارد کــه شود که ممکن است آپوپتوز را در بافتچندین فاکتور می

 3؛ وســدن1999و همکــاران،  2ت (سانها و عضالت اسکلتی اسبیانگر ارتباط آپوپتوز با فعالیت ورزشی در لنفوسیت

                                                
1 Kalyani 
2 Sun 
3 Vousden 
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مطالعات اخیر نیز نشان داده اند که با توجــه بــه افــزایش ظرفیــت  . برخی)1996؛ کارو و فرانچسکی، 2002، 1و لو

همکــاران،  ســیو و( یابــدآنتی اکسیدانی عضالت پس از انجــام تمرینــات ورزشــی، آپوپتــوز در عضــالت کــاهش می

ها و تمرینات ورزشی بر آپوپتوز که نقش مهمــی در برخــی ). بر این اساس شناخت بیشتر اثرات انواع فعالیت2004

رسد ورزشکاران در مقایسه بــا همتایــان غیرفعــال خــود، میــزان ها دارد بسیار حائز اهمیت است. به نظر میريبیما

آپوپتوز کمتري در هر وهله فعالیت معین تجربه کنند. از سویی، در مورد میزان تأثیر فعالیــت هــاي هــوازي تنــاوبی 

ي تــأثیر تمرینــات تــداومی و تنــاوبی نظــر مقایســه بر آپوپتوز اطالعات جامع و کاملی وجود ندارد و این پژوهش از

ســاز انجــام تحقیقــات بیشــتري در آینــده تواند زمینهي اسکلتی کامالً جدید بوده و قطعاً میهوازي بر آپوپتوز عضله

تواند در انتخاب تمرین ورزشی مناسب براي مقابله با آپوپتــوز باشد. به عالوه نتایج به دست آمده از این پژوهش می

 ي اسکلتی به افراد عادي، ورزشکاران و حتی برخی بیماران کمک نماید.ضلهع

  

  اهداف تحقیق 1-4

  هدف کلی  1-4-1

ي نعلــی ي تمرینی تداومی و تناوبی هوازي بر آپوپتوز عضــلههدف کلی تحقیق حاضر تعیین تأثیر دو شیوه

  باشد. هاي صحرایی نر میموش

  

  اهداف جزئی  1-4-2

  هاي صحرایی نر.ي نعلی موشعضله Baxوازده هفته تمرین هوازي تداومی بر بیان پروتئین تعیین تأثیر د -1

  هاي صحرایی نر.ي نعلی موشعضله Baxبر بیان پروتئین  تناوبیتعیین تأثیر دوازده هفته تمرین هوازي  -2 

تمــرین هــوازي هفتــه  هــاي صــحرایی نــر پــس از دوازدهي نعلی موشعضله Baxي بیان پروتئین مقایسه -3

  تداومی و تناوبی.

  هاي صحرایی نر.ي نعلی موشعضله Bcl-2تعیین تأثیر دوازده هفته تمرین هوازي تداومی بر بیان پروتئین  - 4

 هاي صحرایی نر.ي نعلی موشعضله Bcl-2بر بیان پروتئین  تناوبیتعیین تأثیر دوازده هفته تمرین هوازي  - 5

                                                
1 Lu 
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هاي صحرایی نر پس از دوازده هفته تمــرین هــوازي تــداومی ي نعلی موشعضله Bcl-2ي بیان پروتئین مقایسه - 6

  و تناوبی

  هاي صحرایی نري نعلی موشعضله Bax/Bcl-2تعیین تأثیر دوازده هفته تمرین هوازي تداومی بر نسبت  - 7

 صحرایی نر.هاي ي نعلی موشعضله Bax/Bcl-2بر نسبت  تناوبیتعیین تأثیر دوازده هفته تمرین هوازي  - 8

هاي صــحرایی نــر پــس از دوازده هفتــه تمــرین هــوازي ي نعلی موشعضله Bax/Bcl-2ي نسبت مقایسه -9

  تداومی و تناوبی.

هــاي ي نعلــی موشعضــله 3-تعیین تأثیر دوازده هفته تمرین هوازي تــداومی بــر بیــان پــروتئین کاســپاز -10

  صحرایی نر.

هــاي ي نعلــی موشعضــله 3-ي تنــاوبی بــر بیــان پــروتئین کاســپازتعیین تأثیر دوازده هفته تمرین هواز -11

 صحرایی نر.

هاي صحرایی نر پس از دوازده هفته تمرین هــوازي ي نعلی موشعضله 3-ي بیان پروتئین کاسپازمقایسه -12

  تداومی و تناوبی.

  

  تحقیق  ها یا سؤاالت اصلیفرضیه 1-5

  هاي صحرایی نر تأثیر دارد.ي نعلی موشعضله Baxروتئین دوازده هفته تمرین هوازي تداومی بر بیان پ - 1

  هاي صحرایی نر تأثیر دارد.ي نعلی موشعضله Baxدوازده هفته تمرین هوازي تناوبی بر بیان پروتئین  - 2 

هاي صــحرایی نــر پــس از دوازده هفتــه تمــرین هــوازي ي نعلی موشعضله Baxبین مقادیر بیان پروتئین  -3

  تفاوت وجود دارد. تداومی و تناوبی

  هاي صحرایی نر تأثیر دارد.ي نعلی موشعضله Bcl-2دوازده هفته تمرین هوازي تداومی بر بیان پروتئین  - 4

 هاي صحرایی نر تأثیر دارد.ي نعلی موشعضله Bcl-2دوازده هفته تمرین هوازي تناوبی بر بیان پروتئین  - 5

هاي صحرایی نر پــس از دوازده هفتــه تمــرین هــوازي لی موشي نععضله Bcl-2بین مقادیر بیان پروتئین  -6

  تداومی و تناوبی تفاوت وجود دارد.

  هاي صحرایی نر تأثیر دارد.ي نعلی موشعضله Bax/Bcl-2دوازده هفته تمرین هوازي تداومی بر نسبت  - 7

 نر تأثیر دارد. هاي صحراییي نعلی موشعضله Bax/Bcl-2دوازده هفته تمرین هوازي تناوبی بر نسبت  - 8
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هاي صحرایی نر پس از دوازده هفته تمرین هوازي تــداومی و ي نعلی موشعضله Bax/Bcl-2بین نسبت  -9

  تناوبی تفاوت وجود دارد.

  هاي صحرایی نر تأثیر دارد.ي نعلی موشعضله 3- دوازده هفته تمرین هوازي تداومی بر بیان پروتئین کاسپاز - 10

  هاي صحرایی نر تأثیر دارد.ي نعلی موشعضله 3- وازي تناوبی بر بیان پروتئین کاسپازدوازده هفته تمرین ه - 11

هــاي صــحرایی نــر پــس از دوازده هفتــه تمــرین ي نعلــی موشعضله 3-بین مقادیر بیان پروتئین کاسپاز -12

  هوازي تداومی و تناوبی تفاوت وجود دارد.

  

  ي تحقیقهامحدودیت 1-6

  نترلي قابل کهامحدودیت 1-6-1

وزن ،سن ،هاي جسمانی (گونه، نژاد، جنسکنترل و ثبت ویژگی(  

(نور، دما و رطوبت) کنترل عوامل محیطی .  

کنترل رژیم غذایی و میزان غذاي مصرفی روزانه  

کنترل شرایط تمرین (شدت، مدت و نوع تمرین) و ابزار تمرین یکسان  

کنترل نوع و محل بافت قلبی استخراج شده  

 هاي آزمودنیگیري و آزمونگر یکسان براي همهیل و ابزار آزمایشگاهی، زمان و مکان اندازهوسااستفاده از. 

 
  

  ي غیرقابل کنترلهامحدودیت 1-6-2

 و  ربان قلب، میزان اسید الکتیکعدم تعیین برخی از ظرفیت هاي فیزیولوژیک پایه (ض(...  

   احتمال تأثیر و تداخل شوك الکتریکی  

  تغییرات مورفولوژیکیعدم اندازه گیري  

 عدم اندازه گیري برخی تغییرات آنزیمی و هیستوشیمیایی  

 هاي درگیر در مسیر میتوکندریایی آپوپتوز گیري سایر پروتئینعدم اندازه  

 هاي درگیر در مسیر خارجی آپوپتوزعدم بررسی پروتئین 
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  تعریف واژگان 1-7

از  ش داده وافزای اه تولید انرژي را از طریق فرآیند هوازيتمرینی است که قابلیت دستگ تمرین هوازي تداومی:

  .)2008هرم و همکاران، ( گرددتنفسی می –استقامت قلبی این طریق سبب بهبود

درصد  75-80شدتبا  هفته 12دویدن روي نوارگردان به مدت  تعریف عملیاتی تمرین هوازي تداومی:

  قه.دقیمتر در  24-33ه، سرعت دقیق 10-60مدت %، 15، شیب اکسیژن مصرفی بیشینه

هاي ورزشی هوازي هاي متغیري از فعالیتنوعی از تمرینات ورزشی است که شامل دوره تمرین هوازي تناوبی:

  ).2012و همکاران،  1ژیرود( باشدهاي ریکاوري غیرفعال یا فعالیت با شدت متوسط میشدید با دوره

 90الی  85تقریبی  شدتبا  هفته 12ي نوارگردان به مدت دویدن رو تعریف عملیاتی تمرین هوازي تناوبی:

 60الی  50تقریبی  شدتدر تناوب شدید و متر در دقیقه  35الی  26سرعت و  درصد اکسیژن مصرفی بیشینه

- 64مدت  %،15ت کم، شیب در تناوب با شدمتر در دقیقه  27الی  14و سرعت  درصد اکسیژن مصرفی بیشینه

  .دقیقه 12

 میتنظدر  که استپذیر نازیستی فعال و برگشت  ندیفرآریزي شده یک یا مرگ سلولی برنامه پتوزآپو آپوپتوز:

  .)2012(مک میالن و همکاران،  هاي مختلف نقش اساسی داردتعادل بین زایش و مرگ سلولی در بافت

                                                
1 Guiraud 
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Abstract: 
Background and objectives: Apoptosis is a protective cell process which plays 
important role in development and homeostasis of natural tissue and the emergence of 
diseases. In natural conditions this leads to elimination of old, damaged, waste and 
harmful cells and is essential for tissue repair. Apoptosis plays an important role in 
diseases which impairs tissue performance including muscle atrophy. Some evidences 
indicated that exercise may affect a number of apoptosis related signaling pathways in 
skeletal muscles. Thus, the present study aimed to determine the effect of two methods 
of continuous and interval aerobic exercise on soleus muscle apoptosis in male rats.  
Material and methods: Present study was multi group with control group experimental 
design which conducted on 38 three months old male rats. Subjects randomly were 
divided in to four homogenous groups including three months old base control (N=8), 
six months old control (N=10), continuous (N=10) and interval (N=10) exercise 
training. Training groups were participated in two continues and interval aerobic 
program for 12 weeks. Surgeries were done on three month old rats of bace control 
group before beginning of exercise protocol and on the subjects of other three groups 
after three months of training and following 48 hours of last training session, and then 
protein expression was evaluated. Data were evaluated by Real Time-PCR and the 
Caspase-3, Bcl-2 and Bax of soleus muscle were analyzed using the one way ANOVA 
and Bonferroni post hoc test (P< 0.05).  
Results: The findings showed that there is a significant difference between control and 
training groups in Bcl-2 (p<0.01) and the Bax to Bcl-2 ratio (p<0.05). Gene expression 
of Bcl-2 in training group was higher than control (it was significant in continuous 
training but insignificant in interval training group). Bax to Bcl-2 ratio were 
significantly lower in both training groups than control group, but there were no 
significant difference in Bax and Caspase-3 gene expressions between groups (p>0.05). 
However, the Bax gene expression of interval training group were 44 and 46 percent 
lower compared with control and continuous training groups. The Caspase-3 gene 
expression in continuous training group was 53 percent higher than control and in 
interval training group 21 percent lower than control group.  
Conclusion: It seems that 12 weeks of aerobic training specially the continuous one 
have a significant effect on the increase of mitochondrial anti-apoptotic proteins of 
soleus muscle. However, regarding the significant low levels of Bax to Bcl-2 ratio in 
training group than control group and no significant difference of Caspase-3 between 
training and control group, a definite statement about the effect of exercise on skeletal 
muscle apoptosis needs more studies.   
Keywords: apoptosis, continuous aerobic training, interval aerobic training, soleus muscle.  
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