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  8931چهارم آبان  ی /هفته455 ی /شمارهمو هفت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 22/1/1931تاریخ چاپ:  11/1/1931تاریخ پذیرش:  11/6/1931تاریخ دریافت: 

  
و سطوح  وکاردیم نیویاکت 2 نوعی  رندهیگ ریمقادبر  دیشدی تناوب و متوسطی تداوم ناتیتمری  دوره کی ریثأت

 نر ییصحرای ها موش نیوستاتیم ییپالسما

 
 2یزاهد دیحم ،2کشاورز دیسع ،2ییبنا دیجمش ،1یگیب دیمج

 
 

چکیده

 تحقیق این از هدف، رو این از .باشد داشته قلبی ي عضله براي مفیدي اثرات است ممکن آن هاي گیرنده و رشديعوامل  غلظت در تغییر با ورزشی فعالیت مقدمه:

 .بود نر صحرایی هاي موش میوستاتین پالسمایی سطوح و میوکارداکتیوین  2نوع  ي گیرنده مقادیر بر شدید تناوبی و متوسط تداومی تمرینات ي دوره یک ثیرأت بررسی

 یتداوم نیتمر، شاهدمساوي  گروه سه به یتصادف صورت به ،يآشناساز ي دوره گذراندن از بعد، ماه سه یسن ي محدوده با نر ییصحرا موش سر 93 تعداد ها: روش

 پنج هفته هر و هفته هشت طول در قهیدق 13 زمان مدت درتوان موش ي  بیشینه درصد 13-63 شدت با یتداوم نیتمر .شدند میتقس دیشد یتناوب نیتمر و متوسط
 بطن بافت اکتیوین میوکارد 2ي نوع  گیرنده .دیانجام طول به درجه 23 بیش و ي توان موش درصد بیشینه 11-33 شدت با دیشد یتناوب ناتیتمر، نیهمچن و جلسه
به  يها  داده .شد يریگ اندازهEnzyme-linked immunosorbent assay (ELISA ) روش به نیوستاتیم وImmunohistochemistry (IHC ) روش به چپ

 .شدند لیتحل و هیتجز P < 313/3 يدار  یمعن سطح در Tukey یبیتعق آزمون و One-way ANOVAدست آمده، با استفاده از آزمون 

 تمرینات يها گروه انیم اما ،(P = 331/3) شددیده  گروه شاهد با ینیتمر يها  گروه انیم ن،یوستاتیم ریمتغ در را داري یمعن اختالف ،یگروه نیبي  سهیمقا با ها: یافته

 ي مورد مطالعهها  گروه بین داري یمعن اختالف اکتیوین میوکارد 2نوع  ي گیرنده در همچنین، .(P = 933/3)مشاهده نشد  یتفاوت، شدید تناوبی و متوسط تداومی
 .(P = 313/3) نشد مشاهده

 .ندارد وجود تمرینات نوع بین داري یمعن تفاوت اماشته باشد، دا میوستاتین کاهش بر مطلوبی اثرات، شدید تناوبی و متوسط تداومی تمریناترود  احتمال می گیری: نتیجه

 نر صحرایی هاي ، موشمیوستاتین ،اکتیوین میوکارد 2نوع  ي ، گیرندهشدید تناوبیتمرینات  متوسط، تداومیتمرینات  واژگان کلیدی:

 
 2 نوعی  رندهیگ ریمقادبر  دیشدی تناوب و متوسطی تداوم ناتیتمری  دوره کی ریثأت .دیحم يزاهد د،یکشاورز سع د،یجمش ییبنا د،یمج یگیب ارجاع:

 1136-1111(: 144) 97؛ 1931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . نر ییصحرای ها موش نیوستاتیم ییو سطوح پالسما وکاردیم نیویاکت

 

 مقدمه

عروقیی  کییی از    -هاي قلبیی  کاهش آمار مرگ و میر ناشی از بیماري

هاي ورزشی در بدن است و  هاي متعدد پس از تمرکن دالکل سازگاري

 (.1)کنید   همچنین  اکن سازگاري به بهبود اجراي ورزش نیز کمک می

عملییرد   بهبیود  منجر بیه هاي بدنی منظم  فعالیتباکد اذعان داشت که 

هاي ورزشی مختلف با توجیه   رسد فعالیت به نظر می .خواهد شدقلب 

به شدت و مدت اجرا  تأثیرات متفاوتی بر عملیردهیاي فیزکولویکیک   

 -دهد تغییر در عوامیل سیلولی   تحقیقات نشان می .(1-2)داشته باشند 

هیاي ورزشیی از جملیه تمرکنیات هیوازي       فعالییت ملیولی حاصل از 

سزاکی در بهبود عملییرد   تداومی و تناوبی شدکد  ممین است نقش به

عروقیی نظییر آتروفیی     -هیاي قلبیی   گیري از بروز بیماري قلبی و پیش

هاي اخیر  تمیرکن تنیاوبی    در تحقیقات سال .(2-3)قلبی داشته باشند 

مطیر  شیدا اسیت کیه      ي ورزشیی میرثر   شدکد به عنوان کک مداخله

از تمرکنات تداومی با شدت متوسط  (بیشتري )کاتواند منافع مشابه  می

هییاي رکییز ملیییولی و    عروقییی  سیییینالین   -در آمییادگی قلبییی 

اکن تمرکنیات  از   .هاي متابولییی عضله به همراا داشته باشد سازگاري

ملیولی بر روي کیاهش آتروفیی و    -طرکق فراکندهاي مختلف سلولی

ن  بر هیپرتروفی سیلول تأثیرگیرار اسیتل البتیه برخیی از اکین       همچنی

 انیید و برخییی دکیییر بییه صییورت نییامعلو     فراکنییدها شییناخته شییدا 

  (.2)باشند  می

 مقاله پژوهشی
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 .از جمله فراکندها و عوامل مرثر بر آتروفی قلبی  میوستاتین است

 TGF-Bي بییییزرگ  میوسییییتاتین  عضییییو جدکییییدي از خییییانوادا

(Transforming growth factor β)      اسیت و بیا عملییرد منفیی از

کندل به طوري کیه مشیخش شیدا اسیت      رشد عضالنی جلوگیري می

ي عضیالنی   ي تیودا  گییر و گتیتردا   حرف آن منجر به افزاکش چشیم 

  (.4)شود  می

توانید از طرکیق افیزاکش     رسد مهار بیان میوستاتین  میی  به نظر می

رکن کنتیرل  تی  که به عنوان مهم Aktسیینالی  -فعال کردن متیر سلولی

شود  باعی  افیزاکش    ي داخل سلولی سنتز پروتئین محتوب می کنندا

ي عضیالنی بیه    در نهاکت  باال رفتن نتبت حجم تودا سنتز پروتئین و

ز با (.5)ي چربی در کک مقیدار معیین از وزن بیدن گیردد      حجم تودا

فی وتراز آند اقلبی نیز میتوي  عضلهن ین میوسیییییتاتین در شتن بیادا

رسیید انجییا   بییه نظییر مییی (.6)نماکد ي قلبی جلوگیري  ضلهعي هارتا

 .فعالیت ورزشی تا حدودي شبیه به درمان ضد میوستاتینی عمیل کنید  

 بیاال  باع  همیاران  نشان داد حرف میوستاتین  و Butcherي  مطالعه

 اثیرات ي حدود تا  نیوستاتیم حرف .شود یمی قلب ي تودا حجم رفتن

 (.7) کند یم دیتقل رای عروق -یقلب عملیرد بر ورزش شبه

ي  خیانوادا  اعضیاي  بیشتر که است شدا دادا نشان  یرکدي سو از

TGF-β  هیاي  کمیپلیس  توسیط  را هاي خیود  از جمله میوستاتین  پیا 

 (Activin receptor type II) اکتییوکن  2نیو    ي گیرنیدا  ککهترومر

 ي گیرنیدا  سیلولی  خیار   ي ناحیه متصل شدن .(5  8) دهند یم انتقال

 باعیی    LK4/ALK5طرکییق  بییا میوسییتاتین از  اکتیییوکن 2نییو  

 واسیط  هاي ین)پروتئ Smadهاي  پروتئین سازي فعال و فتفورکالسیون

 بیرداري  نتیخه  و در نهاکت  منجر به کاهش (سلولی درون سیینالین 

بیه   اکتییوکن  2نیو    ي گیرنیدا در نتیجه   .خواهد شد هدف هاي از ین

 بیر ی کنندگ کنترل مهم اریبت نقش ینالی یس ي متیر عنوان کک واسطه

 اما(  5  8-11) داردی پرتروفکهاي ندهاکفرا یرکد و نیوستاتیم عملیرد

 نیدا کفرا نکی ا بیر ي شیتر یبي اثرگراری ورزش تیفعال نو  کدا  که نکا

 و قیات یتحق نبود به توجه با  رو نکا از .است الرسي جا  دارد دایچیپ

ی تیداوم ي هیواز  تیی فعال ریثأتی  بیا  ارتبیا   دری کیاف  و الز  مطالعات

  حاضیر  قیی تحقانجا   از هدف عوامل  نکا بر دکشدی تناوب و متوسط

ی تیداوم  و متوسیط ی تیداوم ي هواز ناتکتمري  دورا کک ریثأتی بررس

 کیو سطو  پالسیما  وکاردیم اکتیوکن 2نو   ي گیرندا رکمقادبر  دکشد

 .بود نیوستاتیم

 

 ها روش

 ي اخیییال  در کمیتیییه 198/1398ي  ي حاضیییر بیییا شیییمارا مطالعیییه

IR.IAU.NAJAFABAD.REC .قالیب  اکن مطالعیه  در  ثبت گردکد 

نیر   کیسر موش صیحرا  31تعداد  .شد سه گروهی انجا  تجربی طر 

 ازسه ماا  پس  یسن ي گر  و محدودا 225 ± 21 وزن با Wistarنژاد 

فالورجییان بییه  آزاد اسییالمی دانشیییاا ي خانییه یییوانح خرکییداري از

 يهیا  در داخیل قفیس   ي آن دانشیاا منتقیل شید و آن جیا    خانه حیوان

 یطیی مح کطدر شرامتر میعب  سانتی 45×  31×  15به ابعاد  یییپالست

 یگراد و رطوبیت نتیب   یسانت ي درجه 22-25 ي)دماو خاص  کیتان

و  کی/روشینا کییسیاعت تار  12 ي نیوردهی  درصد( با چرخه 55-45

بیه طیور    کیخصوص میوش صیحرا  م يآزادانه به آب و غرا یدسترس

مطیابق بیا    کشییاهی  آزما یواناتحي از شدند. نیهدار يمجزا نیهدار

اعمیال   یتمیام  ین همچنی  سالمت انجا  شید.  یمل ي مرستهراهنماي 

اخیال  کیار بیا     ي یتهمطابق دستورالعمل کم یوانات انجا  شدا روي ح

از برگرفته ( National Institutes of Health)کشیاهی آزما یواناتح

  (.11) بود Helsinkiدستورالعمل 

دو هفتیه   محیط جدکد و سپس  شراکط به عادت هفته کک از پس

ي  و تعییین مییزان بیشیینه    آشناسازي دوکدن روي نوار گردان تمرکنات

  (n=  11)ها به طور تصیادفی بیه سیه گیروا شیاهد       ها  آن توان موش

 (n=  11)و تمیرکن تنیاوبی شیدکد     (n=  11)تمرکن تداومی متوسیط  

در )تمرکنیات آشناسیازي شیامل سیه جلتیه در هفتیه        .تقتیم شیدند 

 11  5ها با سیرعت   ي اول  موش بود که در هفته (مجمو  شش جلته

  5ي دو  بیا سیرعت    دقیقه و در هفتیه  11متر/دقیقه براي مدت  15و 

 (.12)دوکدند دقیقه بر روي نوار گردان  15متر/دقیقه براي مدت  15و  11

هیاي گیروا تیداومی متوسیط بیدکن       ي تیوان میوش   تعیین بیشینه

 6 دقیقیه بیا سیرعت    5ها به مدت  صورت انجا  گردکد که ابتدا موش

 دقیقیه  2 هر سرعت تردمیل متر/دقیقه شرو  به دوکدن کردند و سپس 

بیه   ها دکیر قیادر  موش که زمانی تا کافت افزاکش متر/دقیقه 2 به میزان

هیاي گیروا    ي تیوان میوش   جهت تعیین بیشینه. فعالیت نبودندي  ادامه

 .اسیتفادا گردکید   درجه 21 شیب با ي مشابه نامه تناوبی شدکد  از شیوا

 تیا  شید  انجیا   تمیرکن  هفته چهار از پس و ابتدا در توان هاي آزماکش

ه که بهتتند هاکی  فعالیت تمرکنات تداومی  .گردد تنظیم تمرکن شدت

در  يیاورکر هاي استراحتی و کا ته و بدون وهلهصورت مداو  و پیوس

ي اکین تمرکنیات  در کیل شیامل      نامیه  . شیواگردند ها انجا  می بین آن

 نوار گردان بیا هشت هفته بود که در هر هفته  پنج جلته دوکدن روي 

  میدت  تیوان و شییب صیفر درجیه بیه     ي  بیشینه درصد 51-61 شدت

 کیه  هتتند هاکی تمرکنات تناوبی شدکد  فعالیت .شد دقیقه انجا  می 81

. گردند می انجا  ها آن بین در استراحت هاي وهله با متناوب صورت به

اي پینج جلتیه    ي اکن تمرکنات  شیامل هشیت هفتیه و هفتیه     نامه شیوا

توان بودل بیه  ي  درصد بیشینه 85-91شدت  دوکدن روي نوار گردان با

دقیقیه اسیتراحت    2شد و  انجا  می اي دقیقه 4 بار تیرار 13نحوي که 

درجیه تنظییم شیدا     21در نظر گرفته و شیب نوار گردان  بین تیرارها

 (.13)بود 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 مطالعه مورد های گروه در آن ی مقایسه و ها آزمودنی اکتیوین 2 نوع ی گیرنده و میوستاتین میانگین. 1 جدول

 Pمقدار  شاهد تمرین تناوبی تمرین تداومی متغیر 

 180/114 ± 040/535 537/97 ± 355/446 930/101 ± 430/690 001/0 (uIU/mlمیوستاتین )

 050/0 950/0 ± 643/0 888/0 ± 333/0 350/1 ± 605/0 (رنگ )شدت اکتیوین 0ی نوع  گیرنده

 

 ي جلتیه  آخیرکن  از بعید  سیاعت  48 :آزمایشگگاهی  ی نامه شیوه

 کتییامین  از ترکیبییی از اسییتفادا صییحراکی بییا  هییاي تمییرکن  مییوش 

 گر /کیلیوگر   میلیی  5)زاکالزکین   و( بیدن  وزن گر /کیلوگر  میلی 51)

سی خون کامیل   سی 5پس از بیهوشی کامل   .بیهوش شدند (بدن وزن

ي سرن  آزماکشیاهی از بطن چپ قلب بیه   ها به وسیله تک موش تک

گیري سطو  پالسماکی میوستاتین گرفته شد. سپس  قلب  منظور اندازا

هیا بیه منظیور     ها خار  گردکد و بافیت میوکیارد بطین چیپ آن     موش

 شمیوکیییارد بیییا رو اکتییییوکن   2نیییو   ي گیرنیییدا انیییدازگیري 

Immunohistochemistry (IHC.تهیه و بررسی گردکد ) 

 Enzyme-linked immunosorbent assay روش مراحگگ 

(ELISA:)   بیه مییدت  سییانترکفیوی ي دسیتیاا  سیر  خییون بیه وسیییله  

 سیییپس   .شییید جیییدا دقیقیییه دور در 3111 شیییتاب بیییا دقیقیییه 15

 و تینییییک  ELISA سیییطو  پالسیییماکی میوسیییتاتین بیییه روش  

Quantitative sandwich enzyme immunoassay     بیا اسیتفادا از کییت

MSTN ELISA Kit (Eastbiopharm, USA-Rat-Myostatin) 

 .گیري شد اندازا

اولییه   بیادي  با اسیتفادا از آنتیی   IHC آمیزي رن  :IHC روش مراح 

(Abcam-USA-Anti-Activin Receptor Type II antibody)  و

مطیابق بیا    Horse Radish Peroxidase (HRP)ي  ثانوکیه  بادي آنتی

پس از اتما  تمیامی مراحیل    .ي در  شدا در کیت انجا  شد نامه شیوا

IHCمییروسییو   ي وسییله  بیه  بررسیی  و مشیاهدا  بیراي  ها   نمونه 

 وجیود  کیه  بافیت  از هیاکی  به طور معمول  بخیش  .شدند آمادا نوري 

 ابیل ق اي قهیوا  رنی   به باشد  مثبت آن در مربو  نشانیرهاي پروتئین

بررسی   مورد عامل پروتئین تظاهر میزان بررسی جهت. است مشاهدا

سیپس    گیراري گردکید.   سازي  توسط محقق شیمارا  ها پس ازآمادا ال 

 توسییط کییک متخصییش پییاتولویي بییه دقییت زکییر  هییا بییه ترتیییب ال 

مورد بررسی قرار گرفت و متناسب با شیدت رنی     مییروسیو  نوري

×  111و ×  41نمیاکی   شید و بیا بیزرگ    بنیدي  درجیه  1-4اي  بیین   قهوا

 .گردکد فتومییروگرافی

در تحقیییق حاضییر  از آمییار توصیییفی بییراي   :آمگگاری بررسگگی

بیه   Kolmogorov-Smirnov ها  از آزمون بندي و توصیف دادا دسته

  هیییاي هیییا و از آزمیییون منظیییور بررسیییی چییییونیی توزکیییع دادا 

One-way ANOVA تعقیبی و Tukey بیین  هیاي  تفاوت تعیین براي 

  21 ي نتیخه  SPSS افیزار  نر  از استفادا ها با دادا. شد استفادا گروهی

(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY ) .واکاوي شدند

151/1> P شد. نمودارهیا بیا    گرفته نظر در داري معنی سطح عنوان به

 .ترسیم شد 2111ي  نتخه Excelافزار  استفادا از نر 

 

 ها افتهی

  تفیاوت  (1جدول ) هاي حاصل از مطالعه ي میانیین دادا مقاکتهنتاکج 

هیاي   داري را در میزان سطو  پالسماکی میوستاتین در بین گیروا  معنی

هیاي حاصیل از آزمیون تعقیبیی      دادا (.P = 111/1)مختلف نشان داد 

Tukey    داري را  در میزان سطو  پالسماکی میوسیتاتین  تفیاوت معنیی

و  (P = 131/1)در بین گروا تمرکنی تداومی متوسط بیا گیروا شیاهد    

 (P = 111/1)شیاهد   گیروا  همچنین  گروا تمرکنی تنیاوبی شیدکد بیا   

داري بین گروا تمرکنی تیداومی متوسیط بیا     نشان داد  اما تفاوت معنی

  (.P = 311/1)مشاهدا نشد گروا تمرکنی تناوبی شدکد 

   هیاي بیه دسیت آمیدا     ي مییانیین دادا  از سوي دکیر  با مقاکتیه 

اکتییوکن   2نیو    ي مشاهدا شد که بیا وجیود افیزاکش مییزان گیرنیدا     

داري در بیین   معنیی  میوکارد در گروا تمرکن تداومی متوسط  اختالف

 (.1جدول ) (P = 151/1)هاي تحقیق مشاهدا نشد  گروا

در بییین اکتیییوکن میوکییارد  2ي نییو   ي میییانیین گیرنییدا مقاکتییه

 دار یمعنی  حیاکی از عید  وجیود تفیاوت    و شیاهد   تمیرکن هاي  گروا

(954/1  =F 162/1ل  =P ) نشییانیر میوسییتاتین ي میییانیین  مقاکتییهو

و  تمیرکن  هاي گروا در بین( P=  111/1ل F= 969/8) دار یمعنتفاوت 

  .بودشاهد 

 کی میوستاتین در بینپالسماها براي سطو   ي جفتی گروا مقاکته

دار بین گروا شیاهد بیا    یر تفاوت معنینشان مورد مطالعه نیز هاي گروا

( و عید   P=  111/1( و شدکد )P=  131/1) متوسط یتداومدو گروا 

 .( بودP=  311/1تمرکن )دار بین دو گروا  وجود تفاوت معنی

 

 بحث

منجر بیه کیاهش    کن تمري  نتاکج تحقیق حاضر نشان داد که کک دورا

هاي تیداومی متوسیط و    در گروامیوستاتین دار سطو  پالسماکی  معنی

داري  تناوبی شدکد در قیاس با گروا شاهد شدا است  اما تفاوت معنی

از  .بین دو گروا تمرکنات تداومی متوسط و تناوبی شدکد مشاهدا نشد

در میوکارد بطن  اکتیوکن 2نو  ي  افزاکش گیرنداوجود سوي دکیر  با 

اکین تغیییرات   کنات تداومی نتبت به دو گیروا دکییر    تمر گرواچپ 
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 .دار نبود معنی

بیر   کنیات ورزشیی  تمراثرگراري گرشته در مورد  یقاتتحق کجنتا

هاي پیژوهش حاضیر     راستا با کافته روي میوستاتین متناقش استل هم

 مقیاومتی نشیان   هفتیه تمرکنیات   هشیت  بررسی همیاران با و نیارش 

منجر به پاکین آمدن میوسیتاتین و بیاال رفیتن     مقاومتی دادند که تمرکن

 و Hittelهمچنیین    (.14)شیود   میی  عضیالنی  مقطیع  سیطح  و حجم

بیر   VO2 peakدرصد  41-55همیاران  اثر تمرکنات هوازي با شدت 

که تمرکنات هوازي  پاکین آمدن میوستاتین را بررسی کردند و درکافتند

شیود   درصدي سطو  میوستاتین در عضله می 37منجر به پاکین آمدن 

که هشت هفته تمرکن  منجر بیه   پی بردند همیاران و Paoliما ا ل(15)

اکن  دالکل احتمالی  (.16)شود  کی میوستاتین میپالسماباال رفتن مقدار 

ي  نامیه  شیوانو  شدت و مدت تمرکن  در  است ممین نتاکج متناقض 

 زمییان در تفییاوت کییا گیییري و انییدازا روش هییا  تمرکنییی  سیین مییوش

انجییا  شییدا    بیشییتر مطالعییات  در از طرفییی  .گیییري باشیید  نمونییه

Messenger RNA (mRNA) تمرکنییات بییه پاسیی  میوسییتاتین در 

 .  است شدا گیري و گزارش اندازا ورزشی

پیس   تعدکالت که پروتئین میوستاتین بعد از ساخت  از آن جاکی

 میوسییتاتین بییه طییور دقیییق mRNAکنیید   مییی سییپري را اي ترجمییه

فعالییت میوسیتاتین باشید     و پالسیماکی  سطو  ي بیان کنندا تواند نمی

 يبیاد  یمتقابل آنت کريپر واکنشکیی دکیر از دالکل را همچنین   (.17)

 2نیو   ي  گیرندا .(18-19)دانند  کمونوگلوبولین میبا امیوستاتین ضد 

یوکارد  نقش تنظیم کنندگی مهمیی بیر عملییرد میوسیتاتین     م اکتیوکن

رسیانی میوسیتاتین تلقیی     داردل به طوري که بیه عنیوان  شیاهراا پییا     

 اکتیوکن 2نو  ي  گیرندامیوستاتین از طرکق پیوند به  (.9  21)شود  می

 .(5  21-22)شود  یوکارد  به نوعی منجر به آتروفی عضالنی میم

تا زمیان اجیراي اکین مطالعیه  تحقیقیات انیدکی در میورد تیأثیر         

ي  گیرنداي اثر تمرکنات ورزشی بر  تمرکنات ورزشی و به وکژا مقاکته

هیا بیا    هیاي آن  یوکارد صیورت گرفتیه بیود کیه کافتیه     م اکتیوکن 2نو  

 یرثأتی  همییاران   و اي کیه متیعودکان   کیدکیر متناقض بودل بیه گونیه  

و سیطو    اکتییوکن  2نیو   ي  گیرنیدا بیر   یمقیاومت  کنهشت هفته تمر

 کپرتروفیدر هیا  میوسیتاتین و  11رشد  ي کنندا کزعامل متما کیپالسما

را بررسی و بیان کردند که  Wistar نر نژاد يهاRat قلب یزکولویککف

 کیدر سطو  پالسما شاهدو  تمرکن يها  گروا ینب داري یاختالف معن

در  داري ی  اما اخیتالف معنی  وجود دارد 11رشد  ي کننداکز عامل متما

  (.23) مشاهدا نشدو میوستاتین  اکتیوکن 2نو  ي  گیرندا یرهايمتغ

 کنهشیت هفتیه تمیر    یرأثها در تحقیق دکیري با بررسیی تی   اما آن

تنید و کنید    یاسییلت  ي عضیله اکتییوکن   2نیو   ي  گیرنیدا  بر یمقاومت

نشان دادنید   یرنر پ يها Ratدر میوستاتین  کیانقباض و سطو  پالسما

 کیسیطو  پالسیما   بیر  داري یمعنی  ثیر ا یمقاومت کنهشت هفته تمرکه 

داردل اما  Sol کند انقباضي  عضله اکتیوکن 2نو  ي  گیرندا میوستاتین

  تنید انقبیاض   ي عضیله  اکتیوکن 2نو  ي  گیرندا در داري یمعن اختالف

(Flexor hallucis longus  کاFHL )(24) مشاهدا نشد.  

اي تأثیر شش هفته دوکیدن   همیاران  در مطالعه و Yang همچنین

 ي گیرنیدا متیر سییینالین    ي به واسطه 1روي تردمیل بر دکابت نو  

هاي آزماکشیاهی بررسی  و میوستاتین را بر روي موش نکویاکت 2 نو 

هیاي   بییان میوسیتاتین را در میوش    تمرکنیات  کردند و درکافتنید اکین   

بییان و مقیدار    همچنیین   .دهید  دکابیت کیاهش میی   به  صحراکی مبتال

در گییروا تمرکنییات ورزشییی بییه صییورت  نکویییاکت 2 نییو  ي گیرنییدا

تمرکنات ورزشی ممین است بیه   در مجمو   .داري کاهش کافت معنی

 2 نییو  ي گیرنیدا  غییر فعیال کیردن متییرهاي سییینالین       ي واسیطه 

 سیییازي متییییرهاي سییییینالین     و فعیییال Smad2/3و  نکوییییاکت

Glycogen synthase knase 3 beta/Beta catenin (GSK3β/β-catenin) 

  .(25)در مهار تنظیم میوستاتین مرثر باشد 

در  اسیت  وجود تناقض در اکن تحقیقیات  ممیین   دالکل احتمالی

 روش و غییرا(   غییر فعیال   متین  فعیال    جیوان  هیا )  میوش  وکژگیی 

نیز بیا   هاي پیشین پژوهش .تمرکنی باشد ي نامه نو  شیوا گیري و اندازا

شیاهد هیاکپرتروفی از طرکیق     نکویی اکت 2 نیو   ي گیرنیدا  بلوک کردن

 (.26-27) ندا ابود میوستاتینکاهش عملیرد 

 نظیر  به  حاضر قیتحق از حاصل جکنتا به توجه با مجمو   در

 و مثبیت  ریثأتی تداومی متوسط و تناوبی شیدکد    ناتکتمر رسد یم

 اسییت ممییین  رو نکییا از و دارد نیوسییتاتیم کییاهش بییري دیییمف

ه وکیژا  بی  وی عضیالن ی آتروف ازي ریجلوگ در زیني دیمف راتیثأت

 اثیر  نکتمیر  نیو   رسید  ینمی  نظیر  به اما باشد  داشتهی قلبی آتروف

 نظیر  بیه   یرکدي سو از .باشد داشته نیوستاتیم کاهش بری متفاوت

 زانیم بري ریثأتتداومی متوسط و تناوبی شدکد   ناتکتمر رسد یم

 قاتیتحق دکبا حال  نکا با .ندارد وکاردیماکتیوکن  2نو   ي گیرندا

 .شود انجا  نهیزم نکا دري شتریب

 

 تشکر و قدردانی

ي دکتري علو  ورزشی دانشییاا   نامه ي حاضر  برگرفته از پاکان مطالعه

باشد. بدکن  می 15121455971111ي  به شماراآباد  آزاد اسالمی نجف

  جهییت همیییاري در اجییراي اکیین مطالعییهاکیین دانشیییاا  وسیییله  از

  .شود سپاسیزاري می

 .  از هیچ گونه حماکت مالی برخوردار نبودا استپژوهشاکن 
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Abstract 

Background: Exercise trainings have beneficial effects on myocardium by changing the concentration of growth 

factors and their receptors. The aim of this study was to determine the effect of a period of moderate endurance 

training and high interval training on activin receptor type II in heart, and plasma levels of myostatin in male rats.  

Methods: After the familiarization period, 30 male rats with three months of age limitation were randomly 

divided to equal three groups of control, moderate endurance training, and high interval training. Moderate 

endurance training was continued for 8 weeks, each week 5 sessions, and every session, 80 minutes with 

intensity of 50-60 percent, as well as high interval training with intensity of 85-90 percent of rats’ power with a 

ramp of 20 degrees. Activin receptor type II in the myocardial left ventricle was measured using 

immunohistochemistry (IHC) method, and myostatin was measured by enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) method. The data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey's post-hoc tests at the significance 

level of P < 0.050. 

Findings: In between groups comparison, there was a significant difference between the training and control 

groups in myostatin level (P = 0.001), but there was no significant difference between moderate endurance 

training and high interval training (P = 0.050). There was also no significant difference between the groups in 

myocardium activin receptor type II (P = 0.050). 

Conclusion: It cautiously seems that moderate endurance training with high interval training have desirable 

effects on reducing myostatin, with no significant difference between the types of trainings. 
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