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Abstract
Background: Sprint training by more using fast twitch fibers and likely changes in muscle phenotype, can be
effective in improving performance of older people. The purpose of this study was evaluating effect of eight weeks
Sprint Interval Training (SIT) on myogenin rate in wistar aged rats fast-twitch and slow-twitch muscles.
Methods: A total of twenty aged wistar rats with average weight of 489±72/43 (gr) were prepared and after one
week familiarization with the laboratory conditions, were randomly divided into two groups: training (n=10) and
control (n=10). SIT Training was included incremental and intermittent running on treadmill that performed threefour times in the week for eight weeks. Then were isolated the soleus and Extensor Digitorum Longus (EDL)
muscles. Finally, we used western blot method to measure protein changes in the muscle tissue and t-test evaluating
the information.
Results: The results showed that although myogenin increased in both types of muscles but increasing was
higher in fast muscle. So that in the EDL muscle, it significantly increased more than two times (99%), whereas
increased only 1/3 times (29%) in the soleus muscle and changes were not significant )P < 0/05(.
Conclusions: So fast-twitch muscle is targeted by this study protocol likely. Accordingly, myogenin was higher
in the EDL muscle. On the other hand, this increasing probably due to the phenotype changes of muscle fibers or as a
result of muscle hypertrophy.
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چکیدُ
زمینه :توزیٌبت عزفتی ثب ثِکبرگیزی ثیؾتز تبرّبی تٌذ تٌؼ ٍ احتوبالً تغییز در فٌَتیپ فضالًی ،هیتَاًٌذ در ثْجَد فولکزد افزاد عبلوٌذ تأثیزگذار ثبؽٌذ.
ّذف اس ایي هغبلقِ ،ثزرعی تأثیز ّؾت ّفتِ توزیي عزفتی هتٌبٍة ( )SITثز هیشاى هیَصًیي در فضالت تٌذ اًقجبك ٍ کٌذ اًقجبك هَػّبی فحزایی ًضاد
ٍیغتبر عبلوٌذ ثَد.
روشکار :تقذاد  20عز هَػ فحزایی ًضاد ٍیغتبر عبلوٌذ ثب هیبًگیي ٍسى  489±43/72گزم تْیِ ٍ پظ اس یک ّفتِ آؽٌبعبسی ثب ؽزایظ آسهبیؾگبّی،
ثِعَر تقبدفی ثِ دٍ گزٍُ کٌتزل ( ٍ )n=10توزیي ( )n=10تقغینثٌذی ؽذًذ .توزیي  SITؽبهل دٍیذى فشایٌذُ ٍ هتٌبٍة رٍی تزدهیل ثَد کِ عِ تب چْبر
خلغِ در ّفتِ ٍ ثِ هذت ّؾت ّفتِ اًدبم ؽذ .عپظ فضلِ ًقلی ٍ ثبسکٌٌذُ دراس اًگؾتبى ( )EDLاعتخزاج ؽذ .در پبیبى اس رٍػ ٍعتزى ثالت ثِ هٌؾَر
عٌدؼ تغییزات پزٍتئیي در ثبفتّبی فضالًی ٍ اس آسهَى آهبری  tثزای ارسیبثی اعالفبت ،اعتفبدُ ؽذ.
یافتههاً :تبیح تحقیق ًؾبى داد کِ هیشاى هیَصًیي در اثز توزیٌبت  ،SITدر ّز دٍ ًَؿ فضلِ افشایؼ یبفتِ ثَد  ،اهب ایي افشایؼ در فضلِ تٌذ ثیؾتز ثَد
ثِ عَری کِ هیشاى آى در فضلِ  EDLثِ عَر هقٌبداری ثیؼ اس دٍ ثزاثز ( )%99افشایؼ ًؾبى داد ،درحبلیکِ در فضلِ ًقلی تٌْب  1/3ثزاثز ( )%29افشایؼ
داؽت ٍ تغییزات ًیش هقٌبدار ًجَد )(P>5/50
نتیجهگیری :پزٍتکل توزیٌی تحقیق حبضز ،احتوبالً فضلِ تٌذ اًقجبك را هَرد ّذف قزار دادُ اعت .ثِ ّویي دلیل ،ایي فبکتَر در فضلِ  EDLثیؾتز
افشایؼ داؽت .اس عَیی افشایؼ هیشاى هیَصًیي ،احتوبالً ثِ دلیل تغییز فٌَتیپ تبرّبی فضالًی یب ّبیپزتزٍفی فضالًی اعت.
کلید واژهها :عبلوٌذی ،عبرکَپٌیب ،هیَصًیي ،فٌَتیپّ ،بیپزتزٍفی
نحوه استناد به این مقالهًَ :رؽبّی م ،رعتوی ط ،خذاقلی ف .تأثیز ّ 8فتِ توزیي عزفتی هتٌبٍة ثز هیشاى هیَصًیي ثبفت فضلِ اعکلتی هَػّبی فحزایی
عبلوٌذ .هدلِ پشؽکی داًؾگبُ فلَم پشؽکی ٍ خذهبت ثْذاؽتی ـ درهبًی تجزیش1396 .؛ 82-76 :)3(39

حق تألیف ثزای هؤلفبى هحفَػ اعت.
ایي هقبلِ ثب دعتزعی آساد تَعظ داًؾگبُ فلَم پشؽکی ٍ خذهبت ثْذاؽتی ـ درهبًی تجزیش تحت هدَس کزییتَ کبهٌش ()http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
هٌتؾز ؽذُ کِ عجق هفبد آى ّزگًَِ اعتفبدُ تٌْب در فَرتی هدبس اعت کِ ثِ اثز افلی ثِ ًحَ هقتضی اعتٌبد ٍ ارخبؿ دادُ ؽذُ ثبؽذ.
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هقدهِ

فضلِ اعکلتی ،ثشرگتزیي اًذام در ثذى اًغبى اعت کِ ثیؼ اس ًیوی
اس تَدُ ثذى را تؾکیل هیدّذً .قؼ کلیذی ایي فضالت در حفؼ ثجبت
ثذى ،تَلیذ ًیزٍ ٍ ًیش ثزای اًدبم حزکبت ٍ فولکزد هتبثَلیکی ،ثِخَثی
هؾخـ ؽذُ اعت .ثبال رفتي عي ّوبًٌذ عبیز ارگبىّب در ثذى ،ایي اًذام
را ًیش تحت تأثیز قزار هیدّذ .سٍال تَدُ ٍ قذرت فضالًی هزتجظ ثب
افشایؼ عي کِ ثبفث کبّؼ ؽزفیت فولکزدی افزاد هیؽَد ،عبرکَپٌیب
ًبم دارد ( .)1ایي فبرضِ ثِ ٍعیلِ اختالل در تقبدل ٍ افشایؼ خغز
افتبدگی ،کیفیت سًذگی عبلوٌذاى را تحت تأثیز قزار هیدّذ ( .)2تحلیل
تَدُ فضالًی ؽبهل کبّؼ در تقذاد تبرّبی فضالًی (ّبیپَپالسی) ٍ
کبّؼ در اًذاسُ تبرّبی فضالًی (آتزٍفی) هیثبؽذ ( .)3اس ایي رٍ
تحقیقبتی پیزاهَى تأثیز توزیٌبت هقبٍهتی ،اعتقبهتی ،تزکیجی ٍ ًیش هتٌبٍة
رٍی ٍیضگیّبی فضالًی ٍ فولکزدی افزاد عبلوٌذ اًدبم گزفتِ اعت کِ
ثِ ًتبیدی اس قجیل :افشایؼ تَدُ ٍ قذرت فضالًی ( ،)4افشایؼ کیفیت ٍ
فولکزد فضالًی ( ،)5ٍ6ثْجَد تقبدل (ً ٍ )2یش افشایؼ ؽزفیت َّاسی
( ،)7هٌدز ؽذُاًذ .ثب ایي حبل هکبًیغنّبی علَلی ٍ هَلکَلی ایي
فزآیٌذّب ثِعَر دقیقی هؾخـ ًؾذُ اعت .اس آًدب کِ پیزی اًذام اس
عزیق کبّؼ پیؾزًٍذُ در فولکزد ثبفت ٍ اختالل در تَاًبیی ثبسعبسی
ثقذ اس آعیت هؾخـ هیؽَد ،در فضلِ اعکلتی پیز ،تبرّبی فضالًی
آعیتدیذُ کوتز تَعظ تبرّبی خذیذ خبیگشیي هیؽًَذ ٍ پبعخ التْبثی
فضلِ عَالًی هذت اعت ( .)8کبّؼ ؽزفیت ثبسعبسی فضالت عبس ٍ
کبری ثبلقَُ ثزای فزآیٌذ عبرکَپٌیب هحغَة هیؽَد کِ فلت آى کبّؼ
تقذاد ٍ فولکزد علَلّبی هبَّارُای فضالت هیثبؽذ (ٍ .)9قبیـ
علَلی ٍ هَلکَلی فزآیٌذ ثبسعبسی ثِعَر فوذُ تَعظ فبکتَرّبی التْبثی
ٍ فبکتَرّبی تٌؾیوی هیَصًیک ( Myogenic regulatory factors,
 )MRFتٌؾین هیؽَد MRFs .خبًَادُای چْبر فضَی ؽبهل:
 ٍ Myf5، MyoD،MRF4هیَصًیي هیثبؽذ .ایي فبکتَرّب در عَل
ّبیپزتزٍفی فضلِ اعکلتی کِ ًیبسهٌذ علَلّبی هبَّارُای ثِ هٌؾَر
تزهین آعیت فضلِ اعت ،هَرد تٌؾین هثجت قزارهیگیزًذ .ایي هزاحل
ؽبهل تکثیز ،توبیش ٍ ادغبم علَلّبی هبَّارُای ثِ تبرچِّبی فضالًی
آعیتدیذُ اعت (ّ .)10وچٌیي گشارػ ؽذُ اعت کِ هیَصًیي در تٌؾین
ًَؿ تبرّبی فضالًی دخبلت دارد .ایي فزضیِ تَعظ هغبلقبت حیَاًی کِ
ثِ تفبٍت ثیبى هیَصًیي ٍ  MyoDدر فضالت ٍ گًَِّبی هختلف اؽبرُ
کزدُاًذ ،تأییذ ؽذُ اعت ( .)11هیشاى هیَصًیي کِ ثِفٌَاى فبکتَر هیَصًیک
چْبرم (ً )Myf4یش ؽٌبختِ هیؽَد ،تحت ؽزایغی اس قجیل عبلوٌذی ٍ
فقبلیت ثذًی ،تحت تأثیز قزار هیگیزد ( .)12ٍ13چٌبىکِ در تحقیقی کِ
ثٍِعیلِ ّ ٍ Mathersوکبراى اًدبم ؽذ ،پبعخّبی التْبثی ٍ هیَصًیک ثِ
یک خلغِ فقبلیت هقبٍهتی در افزاد عبلوٌذ هَرد ثزرعی قزار گزفت ٍ
یبفتِّب حبکی اس کبّؼ ثیبى صى هیَصًیي ثَد (ّ .)14وچٌیي در تحقیق
ّ ٍ Meroوکبراى ،تأثیز ّ 21فتِ توزیٌبت هقبٍهتی رٍی اًذاسُ ٍ قذرت
فضالت اعکلتی ٍ ثیبى  mRNAهیَعتبتیي ٍ هیَصًیي در افزاد خَاى ٍ
پیز هَرد ثزرعی قزار گزفت ٍ ًتبیح ًؾبى داد کِ ثیبى  mRNAهیَصًیي
در افزاد عبلوٌذ در هقبیغِ ثب افزاد خَاى ثِعَر هقٌبداری افشایؼ پیذا کزد
کِ ثِ فقبلیت ثیؾتز فزآیٌذ ثبسعبسی در فضالت ایي افزاد ًغجت دادُ ؽذ
( .)15ایي در حبلی ثَد کِ ّ ٍ Konopkaوکبراى ًؾبى دادًذ کِ پظ اس
ّ 12فتِ توزیي َّاسی در سًبى عبلوٌذ ،هیَصًیي گزایؼ ثِ کبّؼ داؽت

ًَرشاّی ٍ ّوکاراى 78 /

( .)16اس آًدبیی کِ هؾخـ ؽذُ اعت کِ عبلوٌذی ثِ رٍػ یکغبًی
توبم اًَاؿ تبرّب را تحت تأثیز قزار ًویدّذ ٍ تبرّبی ًَؿ  lIثیؾتز تحت
تأثیز قزار هیگیزًذ .اس دعت دادى ایي ٍاحذّبی حزکتی عزیـ ثبفث
تغییز ثِ عوت فٌَتیپ کٌذتز هیؽَد ( .)17ثب تَخِ ثِ ًقؼ تبرّبی
تٌذتٌؼ در تَلیذ قذرت ٍ عزفت ،تغییز فٌَتیپ ثِ عوت ایي ًَؿ تبرّب،
هیتَاًذ رٍی قذرت ،عزفت ٍ در ًتیدِ تَاًبیی فولکزدی افزاد هغي
تأثیزگذار ثبؽذ .توزیٌبت عزفتی ثب ثِکبرگیزی ثیؾتز ٍاحذّبی حزکتی
عزیـ ،هیتَاًٌذ در ایي فزآیٌذ تأثیزگذار ثبؽٌذ ( .)9هتغیزّبی احتوبلی کِ
هوکي اعت ًغجت تبرّبی تٌذتٌؼ را افشایؼ دادُ ٍ در هقبثل اس ًغجت
تبرّبی کٌذ تٌؼ ثکبٌّذ ،در تحقیقبتی هَرد ثحث قزار گزفتِاًذ ،کِ اس آى
خولِ هیتَاى ثِ توزیٌبت هتٌبٍة ،ؽبهل توزیٌبت هتٌبٍة ثب ؽذت
ثبال ))High-Intensity Interval Training, HIITیب توزیٌبت عزفتی
هتٌبٍة  ) )Sprint Interval Training, SITاؽبرُ کزد .در ایي ًَؿ
توزیٌبت ،فقبلیتّبی ٍرسؽی ثب ؽذت ثبال ّوزاُ ثب دٍرُّبی ثبسیبفت
(اعتزاحت یب فقبلیت ثب ؽذت پبییي) ثِ عَر هتٌبٍة اًدبم هیؽَد (.)12
ثب ثزرعیّبی ثِ فول آهذُ ،تبکٌَى تحقیقی کِ تغییزات عغَح هیَصًیي
را ثز اثز عي ٍ ثزًبهِی توزیي  SITثزرعی کزدُ ثبؽذ ،فَرت ًگزفتِ
اعت .ثب تَخِ ثِ هبّیت توزیٌبت عزفتی در ثِکبرگیزی ٍاحذّبی
فضالًی عزیـ ،ثزرعی تغییزات هیشاى هیَصًیي ،هوکي اعت ثِ رٍؽي
ؽذى ثْتز ًقؼ ایي فبکتَر تٌؾیوی در افزاد عبلوٌذ کوک کٌذ .لذا ثزرعی
اثز ایي ًَؿ توزیي ٍرسؽی ثِفٌَاى یک راّکبر درهبًی هفیذ ٍ ثذٍى
فبرضِ خبًجی هیتَاًذ ثغیبر دارای اّویت ثبؽذ ٍ ًقؼ هؤثزی در
پیؾگیزی ٍ درهبى عبرکَپٌیب ایفب ًوبیذ .لذا تحقیق حبضز ثِهٌؾَر ثزرعی اثز
ّؾت ّفتِ توزیي  SITثز هیشاى هیَصًیي در ثبفت فضالت کٌذ اًقجبك
ًقلی ( ٍ )Soleusفضلِ تٌذ اًقجبك ثبسکٌٌذُ عَیل اًگؾتبى پب ( Extensor
 )digitrum lungous, EDLعبرکَپٌیب عزاحی گزدیذُ اعت.

رٍشکار

ایي پضٍّؼ اس ًَؿ تدزثی-ثٌیبدی ثَدُ ٍ دارای یک گزٍُ کٌتزل ٍ
یک گزٍُ تدزثی اعت .در ایي تحقیق  20عز هَػ فحزایی هغي 24
هبِّ ًضاد ٍیغتبر عبلن ٍ ثب هیبًگیي ٍسًی  489 ± 43 /72گزم کِ
ّیچگًَِ تحقیقی قجالً رٍی آىّب اًدبم ًؾذُ اعت اس هزکش پزٍرػ
حیَاًبت آسهبیؾگبّی داًؾکذُ فبرهبکَلَصی داًؾگبُ تْزاى خزیذاری
ؽذُ ٍ ثِ داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی اًتقبل یبفتٌذ .هَػّب در قفظّبی ٍیضُ اس
خٌظ پلی کزثٌبت ؽفبف ٍ در هحیظ آسهبیؾگبّی  22± 1/8درخِ
عبًتیگزاد ،رعَثت ًغجی  50±6درفذ ٍ چزخِ رٍؽٌبیی ٍ تبریکی
 12:12عبفت ٍ ثب در دعتزط ثَدى آساد آة ٍ غذا ًگْذاری ٍ کٌتزل
ؽذًذ .ثزای توزیي دادى حیَاًبت اثتذا پزٍتکل کلی اخزای توزیي
عزاحی گزدیذ؛ ٍ عجق ثزًبهِ ٍ خذٍل سهبًی هؾخـ ،هزاحل هختلف
اخزای تحقیق اداهِ یبفت .پظ اس یک ّفتِ دٍرُ آؽٌبیی ثب هحیظ ٍ
سًذگی در ؽزایظ آسهبیؾگبّی ،حیَاًبت ثِعَر تقبدفی ثِ دٍ گزٍُ
توزیي  ٍ SITکٌتزل تقغینثٌذی ؽذًذ .ثِ عَری کِ ّز گزٍُ ؽبهل 10
عز هَػ عبلوٌذ ثَد .توزیي  SITؽبهل دٍیذى فشایٌذُ ٍ هتٌبٍة رٍی
تزدهیل ثَد کِ عِ خلغِ در ّفتِ ٍ ثِ هذت ّؾت ّفتِ اًدبم ؽذ.
ّوبىعَر کِ اؽبرُ ؽذ هَػّب ثِ هٌؾَر آؽٌبعبسی (ّفتِ دٍم) ثِ هذت
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قزار دادُ ؽذُ ٍ در رٍس دٍم  3ثبر ثب هحلَل  TBSTؽغتؾَ دادُ ٍ کبغذ
ثب آًتیثبدی ثبًَیِ ثِ هذت یک عبفت اًکَثِ گزدیذ .ثقذ اس ایي هزحلِ
کبغذّب ثب کیت  ECLپَؽبًذُ ٍ ثب اعتفبدُ اس فیلن رادیَلَصی ؽبّز ؽذ.
در هزحلِ ثقذ ثالتّب در ثبفز اعتزیپیٌگ ؽغتؾَ دادُ ؽذُ ٍ آًتیثبدی
ثتباکتیي ثِ رٍی کبغذ اضبفِ ؽذُ ٍ دٍثبرُ ثب آًتیثبدی ثبًَیِ اًکَثِ ؽذ ٍ
ثتباکتیي کٌتزل ّن در فیلن رادیَلَصی ؽبّز ؽذُ ٍ در ًْبیت تَعظ ثزًبهِ
 Image Jثبًذّبی ثِدعتآهذُ داًغیتَهتزی گزدیذ .تدشیِ ٍ تحلیل دادُ-
ّبی تحقیق ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار آهبری  SPSS 17اًدبم ؽذ .ثزای
عجیقی ثَدى تَسیـ دادُّب اس آسهَى کَلوَگزٍف -اعویزًَف اعتفبدُ ؽذ
ٍ دادُّب دارای تَسیـ ًزهبل ثَدًذّ .وچٌیي اس آسهَى لَیي ثزای ّوگي
ثَدى ٍاریبًظّب ٍ ثزای هقبیغِ تغییزات هیَصًیي گزٍُ کٌتزل ٍ گزٍُ
 SITاس آسهَى t-هغتقل اعتفبدُ ؽذ .عغح هقٌیداری ثزای توبم تحلیل-
ّبی آهبری  P>0/05در ًؾز گزفتِ ؽذ.

 5رٍس ،رٍی تزدهیل ثب عزفت  10-12هتز در دقیقِ دٍیذًذ .عپظ ثب
تَخِ ثِ در ًؾزگزفتي عي حیَاًبت ،تزدهیل ثب عزفت  10-15هتز در
دقیقِ تٌؾین ٍ ّفتِ اٍل توزیٌبت آغبس ؽذ .در ّفتِّبی دٍم ،عَم ،پٌدن
ٍ ّفتن ثِ فَرت تٌبٍثی  10هتز در دقیقِ ثِ عزفت تزدهیل افشٍدُ ؽذ.
ّوچٌیي در ّز خلغِ توزیٌی ّن در تکزارّبی اٍل تب چْبرم عزفت
تزدهیل ثِ هیشاى  1هتز در دقیقِ ٍ در تکزارّبی پٌدن الی ّفتن ثِ هیشاى 2
هتز در دقیقِ اضبفِ ؽذّ .ز خلغِ توزیٌی ثب اًدبم  7عت ٍ ّز عت 1
تکزار ٍ  2دقیقِ اعتزاحت ثیي ّز عت ،تکویل ؽذ (خذٍل .)17ٍ18()1
در ایي هذت گزٍُ کٌتزل ّیچ ًَؿ توزیي ٍرسؽی اًدبم ًویدادًذ.
ثِهٌؾَر اس ثیي ثزدى اثزات حبد توزیي در ٌّگبم ثبفتثزداری48 ،
عبفت پظ اس آخزیي خلغِ توزیي ،حیَاًبت تؾزیح ؽذًذ .ثذیي هٌؾَر
هَػّب ثب تشریق درٍى ففبقی تزکیجی اس کتبهیي ( 30-50هیلیگزم/
کیلَگزم ٍسى ثذى ٍ سایلشیي ( 3-5هیلیگزم /کیلَگزم ٍسى ثذى) ثیَّػ
ٍ ثِ هٌؾَر ثبفتثزداری اس هحفؾِ خبرج ٍ ثِ رٍی هیش خزاحی اًتقبل
دادُ ؽذًذ .ثب تَخِ ثِ ًقؼ هتفبٍت دٍ فضلِ ًقلی ٍ  ٍ EDLهیشاى
درگیزی ایي دٍ فضلِ در توزیي  SITایي دٍ ًَؿ فضلِ ثزای اًذاسُگیزی
هیشاى پزٍتئیي هیَصًیي ثِ رٍػ ٍعتزى ثالت ٍ ثب اعتفبدُ اس آًتیثبدی
هخقَؿ هیَصًیي ( anti-myogenin (antibody-catalytic domain
 cell singnalingخذاعبسی ٍ اعتخزاج ؽذًذ .ثزای اًدبم تغت ٍعتزى
ثالت هقبدیز هغبٍی اس پزٍتئیي تَعظ صل پلی آکزیل آهیذ SDS-
 %12PAGEخذاعبسی ؽذ .ثقذ اس هزحلِ الکتزٍفَرس ،پزٍتئیيّبی صل ثِ
کبغذ  PVDFهٌتقل ؽذُ ٍ کبغذ در هحلَل ثالکیٌگ ثزای  1عبفت قزار
گزفت .عپظ کبغذ یکؽت در آًتیثبدی اٍلیِ در  4درخِ عبًتیگزاد

یافتِّا
ًتبیح حبفل اس تحقیق در خذٍل ً 2ؾبى دادُ ؽذُ اعت .آسهبیؼ
ٍعتزى ثالت هیَصًیي در فضلِ ًقلی ًؾبى داد کِ چگبلی ثبًذ هیَصًیي
ًغجت ثِ ثتب اکتیي ،در گزٍُ توزیي حذٍد  ٍ 1/0350در گزٍُ کٌتزل در
حذٍد  0/8000ثَد (ؽکل ّ .)1وچٌیي ایي آسهبیؼ در فضلِ EDL
ًؾبى داد کِ چگبلی ثبًذ هیَصًیي ًغجت ثِ ثتب اکتیي در گزٍُ توزیي حذٍد
 ٍ 1/3450در گزٍُ کٌتزل  0/6750ثَد (ؽکل .)2

خذٍل ( )1خالفِ پزٍتکل توزیي  SITدر عَل اخزای توزیي حیَاًبت
ّفتِ
عزفت تزدهیل (
دقیقِ)
هذت توزیي (
دقیقِ)
هذت اعتزاحت (
تقذاد رٍس در ّفتِ
تقذاد در رٍس)*
عتّب (

هتز ثز دقیقِ)

اٍل
10-15
1
2
4
7

آؽٌبیی
10
1
2
4
7

دٍم
15-25
1
2
3
7

عَم
25-35
1
2
3
7

چْبرم
25-35
1
2
3
7

پٌدن
35-45
1
2
3
7

ؽؾن
35-45
1
2
3
7

ّفتن
55-45
1
2
3
7

ّؾتن
55-65
1
2
3
5

*(در تکزار  1-4افشایؼ عزفت یک هتز در دقیقِ ٍ در تکزارّبی  5-7دٍ هتز در دقیقِ)
خذٍل ( )2هیبًگیي (±اًحزاف هقیبر) چگبلی ثبًذ هیَصًیي ًغجت ثِ ثبًذ ثتباکتیي در فضلِ ً ٍ EDLقلی
کٌتزل
گزٍُ
0/8000 ± 0/0707
فضلِ ًقلی
0/6750 ± 0/0919
فضلِ EDL

کٌتزل

توزیي
1/0350 ±0/1202
1/3450 ± 1/0777

توزیي

43KDa

میوژنین

34KDa

بتااکتین

ؽکل  :1آسهبیؼ ٍعتزى ثالت هیَصًیي در فضلِ ًقلی

P
0/169
0/001

تأثیر ّ 8فتِ توریي سرعتی هتٌاٍب بر هیزاى هیَژًیي بافت عضلِ اسکلتی هَشّای صحرایی سالوٌد

کٌتزل

ًَرشاّی ٍ ّوکاراى 88 /

توزیي

43KDa

میوژنین

34KDa

بتااکتین

ؽکل  :2آسهبیؼ ٍعتزى ثالت هیَصًیي در فضلِEDL

بحث

ّذف اس تحقیق حبضز ،ثزرعی تغییزات هیشاى هیَصًیي در فضالت
اعکلتی هَػّبی عبلوٌذ عی ّؾت ّفتِ توزیي  SITثَدً .تبیح ًؾبى
داد کِ در اثز ایي ًَؿ توزیٌبت ،هیشاى هیَصًیي در فضلِ ( EDLفضلِ
تٌذ) ثِعَر هقٌبداری ،ثیؼ اس  2ثزاثز افشایؼ داؽت ( ،)99%در حبلی کِ
در فضلِ ًقلی (فضلِ کٌذ) تٌْب  1/3ثزاثز ( )29%افشایؼ ًؾبى داد ٍ
تغییزات ًیش هقٌبدار ًجَدًذ؛ ثٌبثزایي فلیزغن ایي کِ هیشاى ثِکبرگیزی ایي
دٍ ًَؿ فضلِ یکغبى ًجَد ،اهب هیَصًیي در فضلِ تٌذ ،افشایؼ ثیؾتزی
ًؾبى داد کِ احتوبالً ثِ دلیل تزکیت هتفبٍت تبرّبی فضالًی اعت ،چزا
کِ فضلِ  EDLفوَهبً اس تبرّبی ًَؿ  IIB ٍ IIAتؾکیلؽذُ اعت،
درحبلیکِ فضلِ ًقلی ثِعَر غبلت اس تبرّبی ًَؿ  Iتؾکیلؽذُ اعت
(ّ .)19ن عَ ثب ایي یبفتًِ ،ؾبى دادُ ؽذُ اعت کِ در اثز یک خلغِ
فقبلیت هقبٍهتی هیَصًیي فقظ در ثخؼ قزهش فضلِ چْبر عز راًی هَػ-
ّب افشایؼ داؽت ٍ فذم پبعخ ایي فبکتَر در ثخؼ عفیذ ،ثِ فقبلعبسی
ًبکبفی ایي گزٍُ فضالًی ًغجت دادُ ؽذ .ثب ثزرعی تزکیت پزٍتئیيّبی
اًقجبضی ثیي ایي دٍ گزٍُ فضالًی ،هؾخـ ؽذ کِ ایي تفبٍت ثِ دلیل
تزکیت MHC IIثَد ،چزا کِ ثخؼ عفیذ اعبعبً  MHC IIbرا ثیبى هی-
کزد ()20؛ ثٌبثزایي ثِ ًؾز هیرعذًَ" ،ؿ فضلِ اًذاسُگیزی ؽذُ" ،ثِ-
فٌَاى یکی اس فَاهل هؤثز ثز تغییزات هیشاى هیَصًیي هغزح ثبؽذ.
هغبلقبت پیؾیي ثیبى کزدُاًذ کِ پبعخ  MRFsاس قجیل هیَصًیي ٍ یب
هکبًیغنّبی تزهین فضلِ ثب افشایؼ عي دچبر هحذٍدیت هیؽًَذ کِ
هوکي اعت ثِ فلت عغَح اعتزاحتی ثبالی ایي فبکتَرّب در فضالت
افزاد عبلوٌذ ثبؽذ .ایي عغح اعتزاحتی ثبال ،ثیبًگز تالػ فضالت
عبرکَپٌیک ثِهٌؾَر ثبسعبسی اعت .ثِ ّویي دلیل پبعخ هیَصًیي در اثز
تحزیکبت رؽذ یب ثبسعبسی اس قجیل فقبلیت ٍ توزیٌبت ٍرسؽی هوکي
اعت هختل ؽَد ( .)21ثٌبثزایي «اثز عي» ،ثِفٌَاى فبهل دیگز هؤثز ثز
تغییزات هیشاى هیَصًیي هغزح اعت .اس ایي رٍ ثزرعی ایي فبهل ّوزاُ ثب
توزیٌبت ٍرسؽی ،ضزٍری ثِ ًؾز هیزعذ ،چزا کِ عبسگبریّبی حبفل
اس اًدبم توزیٌبت ،ثِ رٍؽي ؽذى ثْتز ًقؼ هیَصًیي کوک خَاّذ کزد.
چٌبًچِ راثغِ هثجت ثیي افشایؼ ّبیپزتزٍفی ٍ ثیبى هیَصًیي پظ اس ّ 8فتِ
توزیي هقبٍهتی در هَػّبی خَاى گشارػ ؽذُ اعت .ایي در حبلی ثَد
کِ ثِ دًجبل ّ 12فتِ توزیي هقبٍهتی ،تثجیت ثیبى ایي فبکتَر تٌؾیوی ثب
ٍخَد تجذیل تبرّبی  IIX/Dثِ  ،IIAهؾبّذُ ٍ ثیبى ؽذ کِ افشایؼ
هیَصًیي در عَل توزیٌبت هقبٍهتی عَالًیهذت ،ثِ دلیل افشایؼ عغح
هقغـ تبرّبی فضالًی هیثبؽذ ٍ ًِ تغییز ًَؿ تبرّب ( .)22ایي در حبلی
ثَد کِ فذم تغییز هیَصًیي پظ اس ّ 12فتِ توزیي هقبٍهتی در هَػّبی
خَاى ًؾبى دادُ ؽذُ اعت ( .)23ثِ ًؾز هیرعذ ایي تفبٍت ثِ دلیل

"حدن ٍ ؽذت" توزیٌبت افوبل ؽذُ ثبؽذ کِ ثِ فٌَاى ،فَاهل دیگز
هؤثز ثز تغییزات هیشاى هیَصًیي هغزح هیثبؽٌذّ .نعَ ثب یبفتِ تحقیق
حبضزً ،ؾبى دادُ ؽذُ اعت کِ توزیٌبت هقبٍهتی ثِ افشایؼ ثیبى هیَصًیي
در فضلِ پْي خبًجی افزاد عبلوٌذ ٍ خَاى ّز دٍ هٌدز هیؽًَذ
( .)21,24ثب ایي حبل ایي افشایؼ ،ثب ّبیپزتزٍفی کوتزی در افزاد عبلوٌذ
ّوزاُ ثَدُ اعت .فلت چٌیي تَضیح دادُ ؽذ کِ هوکي اعت ثزًبهِ
توزیٌی ،سهبى کبفی ثِ هٌؾَر ریکبٍری ثیي خلغبت توزیٌی را در افزاد
عبلن فزاّن ًکٌذ تب ثِخَثی عبسگبر ؽًَذ ( .)21ثزخالف توزیٌبت
هقبٍهتی ٍ در تضبد ثب ًتبیح تحقیق حبضز ،کبّؼ هیشاى هیَصًیي (ّزچٌذ
هقٌبدار ًجَدُ اعت) در اثز ّ 12فتِ توزیي َّاسی در فضلِ پْي خبًجی
سًبى عبلوٌذ ًؾبى دادُ ؽذُ اعت .در ایي تحقیقّ ،بیپزتزٍفی فضالًی
ًیش هؾبّذُ ؽذ کِ فلت آى را کبّؼ تٌؾین هکبًیغنّبی پزٍتئَلیتیک
داًغتِاًذ ،چزا کِ ّوزاُ ثب کبّؼ هیَعتبتیي ثَدُ اعت کِ در ًتیدِ آى
ًیبس کوتزی ثِ هیَصًیي ثِ هٌؾَر ثبسعبسی اعت ( .)16گزایؼ ثِ کبّؼ
هیَصًیي هوکي اعت ثِ دلیل ؽذت پبییي توزیٌبت َّاسی ثبؽذ کِ هٌدز
ثِکبرگیزی ٍاحذّبی حزکتی ًَؿ  Iهی ؽًَذ .در تأییذ ایي هَضَؿ،
ّبیپزتزٍفی تزخیحی تبرّبی ًَؿ  ،IIپظ اس توزیٌبت هقبٍهتی در افزاد
عبلوٌذ هؾبّذُ ؽذُ کِ فلت افشایؼ ثیؾتز در ثِکبرگیزی ٍاحذّبی
حزکتی ًَؿ  IIتَضیح دادُ ؽذ (ّ .)21وچٌیي افشایؼ اًذاسُ تبرچِّبی
فضالًی  Iثذٍى تغییز در اًذاسُ تبرچِّبی فضالًی ًَؿ  IIدر اثز
توزیٌبت َّاسی در سًبى عبلوٌذ گشارػ ؽذُ اعت ()25؛ ثٌبثزایي
ّبیپزتزٍفی هؾبّذُ ؽذُ در تحقیق ّ ٍ Konopkaوکبراى ( ،)16هوکي
اعت هزثَط ثِ هحذٍدُ تبرّبی ًَؿ  Iثبؽذ ٍ اس آًدبییکِ ًبحیِ تَسیـ
تبرّب هَرد ثزرعی قزار ًگزفتِ اعتً ،ویتَاى ثِ عَر قغقی در ایي هَرد
اؽْبر ًؾز کزد .در ًْبیت هیتَاى پیؾٌْبد کزد تضقیف تغییزات هیشاى
هیَصًیي عی توزیٌبت َّاسی ،هوکي اعت ًؾبىدٌّذُی تقبهل ثیي
عبسگبریّبی حبفل اس ًَؿ توزیي ٍ پبعخ علَلی ثِ آعیت فضالًی
هزتجظ ثب هحزکّبی اًقجبضی ثبؽذ .در تحقیق حبضز ثب ٍخَد ایيکِ دٍ
ًَؿ فضلِ کٌذ ٍ تٌذ ثِ هیشاى یکغبًی ثِ کبر گزفتِ ًؾذُ ثَدًذ ،اهب هیشاى
هیَصًیي در فضلِ تٌذ (کِ اعبعبً اس تبرّبی ًَؿ  IIتؾکیلؽذُ اعت)
افشایؼ ثیؾتزی ًؾبى داد؛ ثٌبثزایي هیتَاى اعتٌجبط کِ ثزًبهِ توزیٌی
تحقیق حبضز احتوبالً فضلِ تٌذ اًقجبك ( )EDLرا هَرد ّذف قزار دادُ
اعت .ثِعَر کلی ًؾبى دادُ ؽذُ اعت کِ ثِ دًجبل آعیت فضالًی ٍ
فقبل ؽذى علَلّبی هبَّارُای ،فبکتَرّبی تٌؾیوی هیَصًیک اس قجیل
هیَصًیي افشایؼ پیذا هیکٌٌذ .افشایؼ هیشاى ایي فبکتَر ثِ تَلیذ تبرّبی
خذیذ فضالًی ًغجت دادُ ؽذُ اعت ،ثٌبثزایي ثِ فٌَاى ًؾبًگزی کِ در
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ؽذ .فلیرغن ایٌکِ ایي دٍ ًَؿ فضلِ ثِ هیشاى یکغبًی ثِ کبر گزفتِ ًؾذُ
ثَدًذ ،اهب ؽبّذ افشایؼ ثیؾتز هیَصًیي در فضلِ  EDLثَدین کِ احتوبالً
ًؾبىدٌّذُ ثِکبرگیزی ثیؾتز فضلِ تٌذ هیثبؽذ ٍ افشایؼ هیشاى هیَصًیي،
احتوبالً ثِ دلیل تغییز فٌَتیپ تبرّبی فضالًی یب در اثز ّبیپزتزٍفی
تزخیحی تبرّبی ًَؿ  IIهیثبؽذ .لذا اًدبم توزیٌبت  SITهیتَاًذ ثب
افشایؼ فبکتَر تٌؾیوی هیَصًیي اس فضالت افزاد عبلوٌذ هحبفؾت ًوبیذ ٍ
ًقؼ هؤثزی در پیؾگیزی ٍ درهبى عبرکَپٌیب ایفب ًوبیذ؛ ثٌبثزایي توزیٌبت
هیتَاًٌذ ًقؼ هْوی در ثبسیبثی قذرت ٍ تَاى فضالًی ٍ ثْجَد کیفیت
سًذگی ایي افزاد داؽتِ ثبؽٌذ.

تٌؾیوبت هزتجظ ثب ّبیپزتزٍفی فضلِ هَرد اعتفبدُ هیگیزد ،هغزح ؽذُ
اعت ( .)26اس عَیی ثب تَخِ ثِ تغییز ًَؿ تبرّب در اثز پزٍتکلّبی
توزیٌی هختلف ،دٍر اس اًتؾبر ًیغت کِ تقَر کٌین ّز ًَؿ هحزک
ٍرسؽی کِ در سهبى ٍ ؽذت کبفی ثبؽذ ،ثِعَر ثبلقَُ هیتَاًذ هَخت
تغییز درٍى خوقیت تبرّبی عزیـ اس ًَؿ  IIX/Dثِ  IIAؽَد ( .)12در
تحقیق حبضز ّ 8فتِ توزیي  SITاعتفبدُ ؽذ کِ هوکي اعت قبثلیت
کبفی ثزای تجذیل تبرّب اس ًؾز سهبى ٍ ؽذت را دارا ثبؽذ ()27ٍ18؛
ثٌبثزایي افشایؼ هیَصًیي ،هوکي اعت هزثَط ثِ تغییز ًَؿ تبرّبی
فضالًی ،ثِفٌَاى عبسگبری حبفل اس توزیٌبت  SITثبؽذ .ثب ایي ٍخَد،
چَى در ایي هغبلقًِ ،بحیِ هزثَط ثِ تبرّبی فضالًی ٍ تَسیـ ًَؿ تبرّب
هَرد تدشیِ ٍ تحلیل قزار ًگزفتِ اعت ،ثب قغقیت ًویتَاى در ایي هَرد
اؽْبر ًؾز کزد ٍ ًیبس اعت تحقیقبت ثیؾتزی در ایي سهیٌِ اًدبم ؽَد .اس
عَیی ثب تَخِ ثِ عغَح اعتزاحتی ثبالی ّ MRFsب در افزاد عبلوٌذ ٍ
اختالل پبعخ ایي فبکتَرّب در اثز فقبلیت ٍ توزیٌبت ٍرسؽی ( ،)21ثِ
ًؾز هیرعذ تقبهل ثیي عبسگبریّبی حبفل اس ًَؿ توزیٌبت ٍ پبعخّبی
علَلی ثِ آعیت فضالًی هزتجظ ثب هحزکّبی اًقجبضی ،تقییيکٌٌذُ
خْت ٍ هقذار تغییزات هیَصًیي ثبؽذّ .وچٌیي اگز توزیٌبت دارای ؽذت
ٍ هذت کبفی ثبؽذ ٍ ریکبٍری هٌبعجی را ثیي خلغبت توزیٌی فزاّن
کٌٌذ ،هیتَاى ًقؼ عبسگبریّب را پزرًگتز ًوَد ٍ اًتؾبر افشایؼ هیَصًیي
ثِفٌَاى فبکتَر تٌؾینکٌٌذُ دخیل در عبسگبریّبی حبفل را داؽت.
چٌبىکِ در تحقیق حبضز ،توزیٌبت  SITثِ افشایؼ هقٌبدار هیَصًیي در
فضلِ  EDLهٌدز ؽذًذ.

قدرداًی

هقبلــِ حبضــز ثخــؾی اس پبیــبى ًبهــِ دٍرُ کبرؽٌبعی ارؽذ
فیشیَلَصی ٍرسؽی هقَة داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی هی ثبؽـذ کِ
ًَیغٌذگبى اس حوبیتّبی آًبى تؾکز هی ًوبیذ.
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