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  هاي صحرایی نر ي نعلی موشهفته تمرین هوازي بر آپوپتوز عضله 12تأثیر 

  

  4زاده حصاري، دکتر فرزام شیخ3، دکتر افشار جعفري2، دکتر لطفعلی بلبلی1مسعود اصغرپورارشد

 دانشجوي دکتراي فیزیولوژي ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی .1

 ورزشی دانشگاه محقق اردبیلیدانشیار فیزیولوژي  .2

 دانشیار فیزیولوژي ورزشی دانشگاه تبریز .3

  دانشیار فیزیولوژي جانوري دانشگاه تبریز .4

  

  چکیده

ریزي شده یک فرآیند سلولی حفاظت کننده است که نقش مهمی در توسعه و هموستاز بافت یا مرگ برنامه آپوپتوزمقدمه: 

افتد. هاي متعددي اتفاق میرسانی آپوپتوز در بیماريي اسکلتی و پیامکند. آپوپتوز عضلهطبیعی و عوامل پیدایش بیماري بازي می

رسانی مربوط به آپوپتوز در این بین برخی از شواهد حاکی از آن است که تمرینات ورزشی ممکن است تعدادي از مسیرهاي پیام

ي هاي آپوپتوز عضله هفته تمرین هوازي بر برخی از شاخص 12ثیر را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأ

  هاي صحرایی نر انجام گردید. نعلی موش

سر موش صحرایی نر سه ماهه  20هفته روي  12این مطالعه در قالب یک طرح تجربی دوگروهی به مدت  شناسی:  روش

 حیوانات گروه سر) جایگزین شدند.  10کنترل (هرگروه ها به شکل تصادفی در دو گروه همگن تمرین و  انجام گردید. آزمودنی

 24ي اول تمرین سرعت در هفته%). 15دقیقه، شیب  60روز در هفته، روزانه  5هفته روي نوارگردان دویدند( 12به مدت تمرین 

 هاي صحراییتمامی موش .متر در دقیقه رسید 33ي آخر تمرین به در هفتهکه به صورت فزاینده افزایش یافته و متر در رقیقه بود 

ها با استفاده از روش ي نعلی آنعضله 3-و کاسپاز -Bax ،2Bclهاي  ي تمرین جراحی و ژن ساعت پس از آخرین جلسه 48

Real Time-PCR هاي حاصله با استفاده از آزمون  بررسی شد. دادهt تجزیه و تحلیل  05/0داري  مستقل و در سطح معنی

  شدند.

) 05/0˂P( -2Bclبه Bax ) و نسبت 2Bcl- )01/0˂Pنتایج نشان داد که بین گروه کنترل و تمرین در بیان ژن  نتایج:

به  Baxبرابر بیشتر از گروه کنترل بود، ولی نسبت  8در گروه تمرین  -2Bclداري وجود دارد. میزان بیان ژن تفاوت معنی

2Bcl-  ر حالی است که بیان ژن برابر گروه تمرین بود. این د 5در گروه کنترلBax داري در دو گروه تفاوت معنی 3-و کاسپاز

  .درصد بیشتر از گروه کنترل بود 53و  3)، ولی در گروه تمرین به ترتیب P˃05/0نداشت (

تاثیر ي نعلی آپوپتوز میتوکندریایی عضله بر افزایش پروتین ضد رسد که سه ماه تمرین هوازي در کل، به نظر می گیري: نتیجه

، اظهار نظر قطعی در مورد تأثیر تمرینات ورزشی 3-دار پروتئین کاسپازقابل توجهی دارد. با این حال و با توجه به عدم تفاوت معنی

  باشد. ي اسکلتی، منوط به انجام تحقیقات و مطالعات بیشتر در این زمینه میهاي مربوط به آپوپتوز عضله بر شاخص

  .3، کاسپاز -Bax ،2Bcl، ي نعلی، آپوپتوززي، عضلهتمرین هواهاي کلیدي:  واژه

 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی


