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Abstract
Introduction: Skeletal muscle is a flexible and ever changing tissue and the role of costameric proteins in its
response to different stimuli is not well defined. The aim of this study was to investigate the effect of progressive
resistance exercise on β1 integrin and vinculin proteins in fast and slow twitch skeletal muscles of male rats.
Methods: Twelve male Wistar rats (weight: 298±5.2 gr; age: 3 months) were randomly assigned into trained (n=6)
and control (n=6) groups after a period of two weeks of inhabitation. In the beginning of the third week, progressiveresistance exercise protocol (to climb up of one meter ladder, 3 sets, 10 repetitions in each set, at 50%, 75%, and 100%
of their own body weight) was performed. The control group did not perform any exercise activity. Twelve hours after
the last session of acute exercise, rats (control and trained) were sacrificed and their slow-and fast-twitch muscles)
Soleus and Flexor hallucis longus) were collected. An ELISA assay was used to determine alterations occurred in the
levels of β1 integrin and vinculin proteins. Statistical analyses were made with independent t tests.
Results: The results showed that there was no significant change in β1 integrin levels of fast-twitch muscle and
vinculin levels of slow-and fast-twitch muscles (p≥0.05). However, a significant change was detected in β1 integrin
level in the slow-twitch muscle (p≤0.05).
Conclusion: Since that costameric proteins contribute to the maintenance of the structure and stability of muscles
and also have a role in the cell signaling, therefore, resistance exercise can be an effective stimulus in improving slowtwitch muscles for stabilization of the muscle structure.
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عضله کند و تند تنش موشهای صحرایی نر
6

مریم نورشاهی ،*6سمانه کنشلو ،6رضا قراخانلو ،2مهدی هدایتی ،3توحید همت زاده بدولی
 .6گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
 .2گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
 .3مرکز تحقیقات سلولی مولکولی غدد درونریز ،پژوهشکدهی غدد درونریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران
پذیرش 36 :فروردین 12

دریافت 7 :آذر 16

چكيده
مقدمه :عضله اسکلتی بافت تغییرپذیر میباشد که نقش پروتئینهای کاستامریک در پاسخهای مختلف عضله اسکلتی به خوبی مشخص نشدده اسدت .هدد از انادام ایدن
پژوهش بررسی تأثیر فعالیت مقاومتی فزاینده بر میزان پروتئین اینتگرین β1و وینکولین در عضله کند و تند تنش موشهای صحرایی نر بود.
روش ها 62 :سر موش نر صحرایی پس از دوره آشناسازی ،به صورت تصادفی به دو گروه کنترل ( )n=1و فعالیت ( )n=1تقسیم شددند .گدروه فعالیدت ،پروتکد مقداومتی،
باالرفتن از نردبان  6متری با وزنههایی ( %70 ،%05و  %655وزن بدن خود موش) که به دم آنها آویزان بود ،را اجدرا کردندد .گدروه کنتدرل در آزمایشدگاه و در ماداورت گدروه
فعالیت ،بدون اناام ورزش نگهداری شدند62 .ساعت پس از برنامه تمرینی ،موشهای گروه تمرین به همراه گروه کنترل تشریح شدند و عضله کند و تند تدنش بده ترتید نعلدی
( )Soleusو خم کننده بلند شست ( ،)Flexor hallucis longusخارج گردیدند .به منظور سناش تغییرات پروتئین اینتگرین β1و وینکدولین از روش االیدزا و جهدت تازیده و
تحلی دادههای بدست آمده از آزمون  Tمستق  ،استفاده شد.
يافته ها :نتایج نشان داد که بین گروه کنترل و فعالیت در میزان اینتگرین β1در بافت عضله تند تنش ،و میدزان وینکدولین در عضدله تندد و کندد تدنش ،تفداوت معنداداری
( )P ≥5/50وجود ندارد .اما این تفاوت در میزان اینتگرین β1عضله کند تنش معنادار ( )P≤5/50گزارش شد.
نتيجه گيري :از آن جایی که پروتئینهای کاستامریک در حفظ ساختار و ثبات عضله درگیر هستند و همچنین در انتقال پیام نقش دارند ،احتماالً فعالیت مقداومتی مدیتواندد
محرک خوبی جهت تقویت عضالت کند تنش ،به منظور تثبیت ساختار عضله باشد.
واژههاي كليدي :اینتگرین ،وینکولین ،فعالیت مقاومتی ،موش صحرایی ،نوع تار عضالنی

مقدمه

1

عضله اسکلتی بافتی سازگار و تغییرپدذیر [ ]68بدا قابلیدت
ارتااعی باال است .تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در این
بافت متناس با نوع محرک به کار گرفته شده ایااد میشدوند
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[ .]25یکی از این محرکها تمرینات مقاومتی میباشد [.]60
تمرینددات مقدداومتی دارای پاسددخهددای فیزیولددوژیکی و
عملکردی متعدد و متندوعی مدی باشدند [ .]67پاسدخ بده ایدن
تمرینها حاص تأثیرات جمع شوندهی هر جلسه فعالیت کوتاه
مدت میباشد .به طوری که نشان داده شده است یدک جلسده
فعالیت کوتاه مدت شدید میتواند منار به تغییر در سطح پایده
پروتئین های ویژه و ایااد آستانهی عملکردی جدید گردد [،]1
که میزان این تغییرات به شدت ،مدت و حادم تمدرین [ ]61و
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تأثیر فعالیت مقاومتی فزاینده بر میزان پروتئین اینتگرین β1و وینکولین در

پاسخ اینتگرین β1و وینکولین به فعالیت مقاومتی

1. Calcium Flux
2. Redox potential
3. Phosphorylation potential
4. Integrin
5. Vinculin

687

اکتین متص می گردد [ .]36این پروتئین احتماالً بخدشهدای
چسبان ماتریکس را از طریق انتقال فشار مکانیکی کده سدب
تغییر اسکلت سلولی میشود ،تثبیت میکند [.]35
در همین راستا ،گاالنت 1و همکداران ( )2550در تحقیقدی
فراخوانی وینکولین در تقویت چسبندگی سلول را مورد مطالعده
قرار دادند [ .]61واو 7و همکاران ( )2566بیان کردند با افزایش
سن ،توده عضالنی و قدرت کاهش مییابد ،بنابراین عملکرد و
ساختار عضله تحت تأثیر قرار می گیرد ،به طوری که بیان زیدر
واحدهای اینتگرین ،دیستروفین و سایر پروتئین های مرتبط بدا
آن نظیر وینکولین و تالین دچار تغییر میشوند [ .]28همچندین
بوپارت 8و همکاران ( )2558به مطالعه اثر تمرینات اکسنتریک
بر میزان اینتگرین  α7β1پرداختند ،که نتدایج آندان نشدان داد
میزان اینتگرین  α7β1پس از دویددن در سدرازیری ،افدزایش
یافت [.]3
همچنین محققان نشان دادند ،اینتگدرین و وینکدولین ،بدا
همکاری یکدیگر انواع بسیاری از پاسخ های سلولی را تحریک
میکنند و به عنوان تثبیتگر ساختمان عضله ،نقش مهمدی را
ایفا میکنند [ .]62 ،66از طرفی اینتگرین به عنوان پیام رسان
اولیه و وینکولین جهت انتقال پیام ،به کشش مکانیکی حساس
میباشند [ .]32با توجه به این ویژگی فرضیه پژوهش بدر ایدن
است که بهدنبال تمدرین مقداومتی بدهعندوان محرکدی بدرای
کشش مکانیکی ،میزان این پروتئینها تغییر یابد .همچنین بده
دلی ویژگی متفاوت عضالت تندد و کندد تدنش در پاسدخ بده
تمرینات مختلف [ ،]21به نظدر مدیرسدد میدزان تغییدرات در
پروتئینهای اینتگرین و وینکولین در پاسخ به فعالیت مقاومتی
با توجه به ندوع عضدله ،متفداوت باشدند .از آنجدا کده بیشدتر
تحقیقات اناام شده در زمینه اینتگرین جنبه و پزشکی داشته
و در رابطه با پاسدخ پدروتئین هدای اینتگدرین β1و وینکدولین
نسبت به فعالیت مقاومتی در عضالت ندوع کندد و تندد تدنش
تحقیقی اناام نشده است ،بندابراین هدد از پدژوهش حاضدر
بررسی تأثیر فعالیت مقاومتی فزاینده بر میدزان پدروتئینهدای
اینتگرین β1و وینکولین در عضله تند و کند تنش مدوشهدای
6. Gallant
7. Wu
8. Boppart
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در نهایت نوع تار بده کدار گرفتده شدده بسدتگی دارد [ .]60در
همین راستا نشان داده شده است که تارهای عضالنی مختلف
در پاسخ به یک محرک یکسان ،پاسخهای کدامالً متفداوتی را
نشان می دهند [ .]61یکی از این تفاوت ها ،در پاسخ بده سدنتز
پروتئین میباشد [ .]27سنتز پروتئین در پی فرآینددهای پیدام-
رسانی مختلفی رخ میدهد .بدا انقبدا عضدالنی ،پیدامهدای
مکانیکی ،منار بده یدک سلسدله وقدایع مولکدولی در سدلول
عضالنی می گردند که شام تنظیم افزایشی پیدامرسدانهدای
اولیه و ثانویه است [ .]0مهمترین پیامرسانهای اولیده شدام :
جریان کلسیم ،6پتانسی ردوکس ،2پتانسی فسفوریالسدیون3و
اینتگرین 1میباشند [.]1 ،2
اینتگرین نوعی گیرنده کاستامری گلیکوپروتئینی است کده
در عر غشاء سلولی قرار دارد و ماتریکس خارج سلولی را به
اسکلت داخ سدلولی متصد و مهداجرت سدلول را وسداطت
میکندد [ .]61 ،63خدانوادهی اینتگدرین از حدداق  20عضدو
تشکی شدده اسدت کده مشدتقات اینتگدرین β1بدزر تدرین
زیرماموعه ی اینتگرین را تشکی مدی دهندد [ .]20 ،63اکثدر
مشتقات اینتگدرین β1در عضدله اسدکلتی بده دسدته هدایی از
فیالمانهای اکتین متص میگردند [ .]6بنابراین پاسخ حاص
از فعالیت مقاومتی به عنوان یک محرک از طریق اینتگرین به
داخ عضله انتقال مییابدد [ ،]21، 60 ،1و در نهایدت موجد
سنتز پروتئین میشود [ .]1لذا نقش اینتگرین به عندوان نقطده
شروع یک واسطه پیامرسانی [ ]23و نقش سایر پدروتئینهدای
منطقه چسبنده مانند وینکولین 0به عنوان انتقال دهندده پیدام-
های مکانیکی حیاتی است [.]35
وینکولین از پروتئینهدای اسدکلت سدلولی مدیباشدد کده
متص به اکتین است .این پدروتئین  661کیلدو دالتدون وزن و
 6511اسید آمینده دارد کده بدر روی سدطح سیتوپالسدمی بده
واسطهی اینتگرین به ماتریکس خارج سدلولی و بده واسدطهی
کادهرین با اتصاالت سدلول-سدلول ارتبداد دارد [.]36 ،1 ،65
وینکولین از یک طر به  fاکتین و به شک طولی به تالین و

نورشاهی و همکاران

فیزیولوژی و فارماکولوژی

صحرایی نر میباشد .نتایج این تحقیق نه تنها از لحاظ نظدری
اطالعات با ارزشی را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد ،بلکده
از جنبه کاربردی نیز یکی دیگر از تاثیرات فعالیدت مقداومتی را
در سطح سلولی نشان میدهد.

پژوهش حاضر از نوع تاربی -بنیادی بود .بدین منظور 62
موش صحرایی نر سالم از نژاد ویستار (خریداری شده از مرکدز
انستیتو پاستور ایران) با میانگین وزنی ( 218± 0/2گرم) تهیده
شدند .موشهای صحرایی در قفسهای ویژه از جدنس پلدی-
کربنات شدفا و در محیطدی بدا میدانگین دمدا  22±2درجده
سانتی گراد ،رطوبت بدین  35تدا  % 75و چرخدهی روشدنایی-
تاریکی  62:62با دسترسی آزاد بده آ و غدذای ویدژه مدوش
صحرایی ،نگهداری شدند .تمام آزمایش های صورت گرفته بدر
اساس دسدتورالعم کمیتده ی کدار بدا حیواندات آزمایشدگاهی
دانشگاه شهید بهشتی طراحی گردید .پس از یدک هفتده قدرار
گرفتن موشهای صحرایی در محیط ،در هفته دوم بدا نردبدان
مقاومتی آشنا شدند .دوره آشناسازی با دستگاه ،سده جلسده در
هفته و در هر جلسه ،به مدت  10دقیقه انادام گرفدت .سد س
موش هدای صدحرایی در پایدان دوره آشناسدازی ،بده صدورت
تصادفی در دو گدروه فعالیدت (=1تعدداد) و کنتدرل (=1تعدداد)
تقسیم بندی شدند .وزنههدایی معدادل بدا  %70، %05و %655
وزن بدن هر کدام از موشهای صحرایی تهیه شد .بده منظدور
حذ تأثیر دوره آشناسازی 18 ،ساعت پس از آخدرین جلسده،
حیوانات فعالیت مقاومتی فزایندده ،شدام بداالرفتن از نردبدان
مقاومتی (به ارتفاع  6متر ،دارای  21پله و زاویه  80درجده کده
در قسمت فوقانی ،محفظه ای جهت استراحت قدرار داده شدده
بود) را آغاز کردند .در مطالعات قبلی باال رفدتن از نردبدان بده
عنوان شیوهی کارمدی از تمرینات مقاومتی معرفی شده اسدت
که منار به سدنتز پدروتئین مدیشدود [ .]23پروتکد فعالیدت
مقاومتی فزاینده شام سه ست ،در هر ست ،سده تکدرار بدود.
بهصورتی که ،استراحت بین ستها  3دقیقه و اسدتراحت بدین
تکرارها  6دقیقه تنظیم شده بود .همچندین حیواندات در سدت
اول ،دوم و سوم بده ترتید وزندههدایی معدادل  %70 ،%05و
 %655وزن بدن خود را حم میکردند .حم وزنهها به وسیله
688

اتصال یک کیسه پارچهای با چسد لکوپالسدت بده دو سدوم
انتهای فوقانی دم موشهای صحرایی انادام مدی گرفدت .بده
منظور تحریک آزمودنیها در صدورت نیداز از لمدس دم آنهدا
استفاده میشد .آزمودنیها  62ساعت پس از آخدرین جلسدهی
فعالیت با ترکیبی از کتامین ( 35-05میلی گرم در کیلدوگرم) و
زایالزین ( 3-0میلی گرم در کیلوگرم) به صورت تزریق داخد
صفاقی بیهوش شدند .س س برای اطمینان از کمترین آزار بده
حیوان ،بالفاصله از قل موشها بهطور مستقیم خونگیری به
عم آمد .برای استخراج عضالت نعلی ( )Soleusو خم کننده
بلند شست ( ،)FHL6تحت شرایط استری از طریق شکا بدر
روی ناحیه پشتی جانبی ،اندام تحتانی جدا شد .بافتهای مورد
نظر ،بالفاصله در مدایع نیتدروژن ( -611درجده سدانتی گدراد)
منامد و ضمن انتقال به آزمایشدگاه تدا زمدان اجدرای انددازه
گیری در دمای  -75نگهداری شدند.
برای آماده سازی نمونه ها جهت سدناش پدروتئین ،ابتددا
بافت های فریز شده به برشهای کوچک به وزن 65میلی گرم
تقسیم شدند .قسمت تاندون عضله به جهت اینکه قابلیدت لیدز
شدن را نداشت از بافت جدا شد .س س متناس با وزن نمونده،
محلول آنتی پروتئاز با آن ترکی شد .جهت لیز کردن بافتهدا
از دستگاه سونیکاتور ،ابتددا بدا دور کندد و سد س بدا دور تندد
اسددتفاده شددد .پددس از سددونیکه و هومددوژن شدددن بافددت ،از
سددوپرناتات حاصد از سددانتریفیوژ ( 60دقیقدده  65،555دور در
دقیقه) به منظور سناش پروتئینهای اینتگرین β1و وینکولین
بده روش اییدزا اسدتفاده شدد .کیددتهدای اییدزا مربدود بدده
اینتگرین β1و وینکولین مخصوص مدوش صدحرایی ،سداخت
کم انی کاسابیو ژاپن با حساسیتهدای بده ترتید  5/8و 3/7
پیکوگرم در میلی لیتر بودند .روش سناش پروتئینهای مذکور
بر اساس دستورالعم کم انی سازنده بود .بدهطدور خالصده در
مورد وینکولین  05میکرولیتر از نمونههای ماهول و محلدول-
های استاندارد به چاهکهای مربوطه اضدافه شدد .سد س 05
میکرولیتر کنژوگه آنتیبادی بیوتین به همه چاهکها افزوده و
یک ساعت در  37درجه انکوبه شد .در مرحله بعد ابتدا  3مرتبه
تمامی چاهکها با  255میکرولیتر محلول شستشو ،شسته شدد
و پس از افزودن  05میکرولیتدر کنژوگده آویددین آندزیم ندیم
1. Flexor Hallucis Longus
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مواد و روش ها
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جدول  -7میانگین و انحرا معیار ( )Mean±SDتغییرات پروتئین اینتگرین (پیکوگرم بر گرم) و وینکولین (پیکوگرم بر گرم) در عضالت خم کننده بلند شست و نعلی ،در
گروههای فعالیت و کنترل
Soleus
* 43±18.8
16±1.2

77.6±11.1
17.6±0.5

Integrin
Vinculin

Exercise

81.1±7.9
19±2.8

68.3±13.2
17±1.3

Integrin
Vinculin

Control

* تفاوت معنی دار ( )P≤5/50با گروه کنترل

Vinculin Changes in Skeletal Muscle
25

Control
Exercise

20
15
10

)(Pg/ml

ساعت در دمدای  37درجده انکوبده گردیدد .ماددداً  3مرتبده
شستشو و س س  655میکرولیتر محلول سوبسدترا بده تمدامی
چاهکها افزوده و پس از انکوباسیون  60دقیقه به هر چاهدک
 05میکرولیتر محلول متوقف کننده افزوده شد و جدذ ندوری
در طول موج  105نانومتر خوانده شد.
در خصددوص سددناش اینتگددرین 655 ،β1میکرولیتددر از
نمونههای ماهول و محلولهدای اسدتاندارد بده چاهدکهدای
مربوطه اضافه و  2ساعت در  37درجه انکوبه شد .س س بدون
شستشو  655میکرولیتر کنژوگه آنتدیبدادی بیدوتین بده همده
چاهکها افزوده و یدک سداعت در  37درجده انکوبده شدد .در
مرحله بعد ابتدا  3مرتبه تمامی چاهدکهدا بدا  255میکرولیتدر
محلول شستشو ،شسته شد و پس از افدزودن  655میکرولیتدر
کنژوگه آویدین آنزیم یک ساعت در دمای  37انکوبده گردیدد.
مادداً  3مرتبه شستشو و بعد  15میکرولیتر محلدول سوبسدترا
به تمامی چاهکها افزوده و پس از انکوباسیون  60دقیقده بده
هر چاهک  05میکرولیتر محلول متوقف کنندده افدزوده شدد و
جذ نوری در طول موج  105نانومتر خوانده شد.
س س با استفاده از آزمون کولموگرو -اسمیرنو (،)K-S
نرمال بودن توزیع دادههدا نشدان داده شدد .سد س دادههدای
حاص از این مطالعه بر اساس میدانگین و انحدرا اسدتاندارد
دسته بنددی و توصدیف شددند .بده منظدور بررسدی میدانگین
متغیرهای اندازهگیری شده ،از آزمون  Tمستق اسدتفاده شدد.
آزمون آماری با استفاده از نسخه  61نرم افزار  SPSSاجرا شد.

وینکولین ،در عضالت  FHLو نعلی ،در گدروههدای فعالیدت و
کنترل دیده میشود.
نتایج حاص از تحقیق نشدان داد ،بدین میدزان اینتگدرین
( P=5/551و  )t= -3/7و وینکددولین ( P=5/53و  )t= -2/0در

5
0
FHL

Group

SOL

شكل  -7تغییرات وینکولین در عضله تند ( )FHLو کند ()SOL

يافته ها
میدانگین و انحددرا معیددار وزن بدددن گددروههددای کنتددرل
( 218±1/7گرم) و فعالیت ( 218±1/2گرم) بود .در جدول ()6
میددانگین و انحددرا معیددار تغییددرات پددروتئین اینتگددرین و
681

شكل  -2تغییرات وینکولین در عضله تند ( )FHLو کند ( *** )SOLتفداوت
معنیدار با گروه کنترل
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فیزیولوژی و فارماکولوژی

بحث
در مطالعه حاضر ،تأثیر مقاومتی بدر میدزان پدروتئینهدای
اینتگدرین و وینکدولین در بافدت عضدله کندد و تندد تددنش در
موشهای صحرایی مورد مطالعه قرار گرفت .یافتههای تحقیق
افزایش  %63/1پروتئین اینتگرین β1و افزایش  %3/0پدروتئین
وینکددولین را در عضددله تنددد ( )FHLگددروه فعالیددت مقدداومتی
فزاینده نسبت به گروه کنترل نشان دادندد ،امدا ایدن افدزایش
معنیدار نبود .پدژوهشهدای متعدددی بدر سداختار و عملکدرد
پروتئینهای اینتگرین و وینکدولین صدورت گرفتده اسدت [،6
 .]21 ،20 ،23اما تحقیقاتی که تغییر این پروتئینهدا را در اثدر
فعالیت مقاومتی نشدان داده باشدند ،مشداهده نمدیشدود .ایدن
پروتئینها بیشتر نقش حفاظدت از عضدله را بده عهدده دارندد،
بنابراین در زمانی که عضله تحت فشار و یا آسی قدرار گیدرد،
6
میزان این پروتئینها افزایش مییابد [ .]7در این راستا ،فالک
و همکاران ( )2552افزایش معنیداری در بیدان پدروتئینهدای
اسکلت سلولی مانند اینتگرین ،در اثر آسی ناشی از ورزش یدا
1. Flück

615

2. Chopard
3. Extensor Digitorum Longus
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عضله تند و کند تفاوت معنی داری وجود دارد .میزان اینتگرین
و وینکولین در عضله کند بیشتر از عضله تند است.
همچنددین نتددایج تحقیددق نشددان داد یددک جلسدده فعالیددت
مقاومتی فزاینده تأثیر معنیداری بر میزان پدروتئین وینکدولین
در عضله تند ( P=5/68و  )t= -6/351و کند تدنش (P=5/51
و  )t= -2/531نداشددت .تغییددرات وینکددولین در عضددالت تنددد
تنش ( )FHLو کند تدنش ( )SOLدر نمدودار ( )6نشدان داده
شده است .میزان وینکولین در عضله تند ،افزایش و در عضدله
کند ،کاهش یافت ،که این کاهش بسیار نزدیک به معندیداری
بود.
نمودار ( )2میزان تغییرات پدروتئین اینتگدرین را در گدروه
فعالیت و کنترل نشان می دهد .نتایج نشان داد در عضدله تندد
( )FHLمیزان پروتئین اینتگرین افزایش پیددا کدرد ولدی ایدن
افزایش معنیدار نبود ( P=5/22و  .)t= -6/351میزان پروتئین
اینتگرین در عضله کند ( )SOLکاهش معنیداری را نشان داد
( p=5/556و .)t= -1/00

انقبا عضالنی گزارش کردند و به نقش این مولکدولهدا در
تثبیت تارچهها و استحکام سلول اشاره نمودند [ .]60چوپارد 2و
همکاران ( )2552نیز در پژوهشی به منظدور بررسدی تغییدرات
میزان پروتئین وینکولین در دو عضله کند تنش (نعلدی) و تندد
تنش ( )EDL3در اثر تعلیق اندام خلفی ،موشها را به دو گروه
تاربی (گروه سه هفته و گروه شش هفته معلق) و یک گدروه
کنترل تقسیم نمودند .نتایج کاهش معناداری در حادم هدر دو
عضله ،و عدم تغییر در ماموع غلظدت پدروتئینهدا در هدر دو
گروه تاربی نسبت به گروه کنتدرل نشدان داد .بدا ایدن حدال
میزان نسبی وینکولین در عضله تند تنش ) )EDLپس از سده
هفته بیحرکتی افزایش معناداری یافدت و پدس از سده هفتده
دیگر ،در مقایسه با هفته سوم افزایش بیشتری را نشان داد .در
عضله نعلی پس از  3هفته تغییدرات نسدبتاً کدم بدوده ولدی در
هفته ششم افزایش معنداداری مشداهده شدد .محققدان نتیاده
گرفتند بیان وینکدولین بدا فشدار مکدانیکی تحمید شدده بدر
عضالت در ارتباد است [ .]1نتیاه پژوهش چوپدارد بدرخال
پژوهش حاضر میباشد .در پژوهش چوپارد زمان انددازهگیدری
سنتز پروتئین متفاوت از پدژوهش حاضدر اسدت ،همچندین در
پژوهش ایشان ،به منظور سناش تغییرات این پدروتئینهدا از
تعلیق اندام استفاده شد ،درحالیکه الگوی فعالیت مقداومتی در
تحقیق حاضر ،به عنوان یک محرک میتواند اثر متفداوتی بدر
ساختمان عضله و سنتز پروتئین،بسته به میزان پروتئین در هدر
یک از عضدالت داشدته باشدد [ .]23انادام هدر ندوع فعالیدت
ورزشددی ،مناددر بدده پاسددخهددای مختلفددی در درون سددلول و
ساختمان عضله میشود [ ]1که این پاسخها با توجه به الگوی
تمرین در هر یک از عضالت نوع تند و کند ،متفاوت میباشدد
[ .]1پژوهشها نشان دادهاند ،بین پروتئینهای اسکلت سدلولی
در عضله تند و کندد تفداوت وجدود دارد [ ،]25 ،1 ،7کده ایدن
تفاوت ناشی از اختال در فشار مکانیکی وارد بدر هدر یدک از
انواع عضالت در حالت استراحت یا فعالیت ورزشدی و در واقدع
به دلی عملکرد مختلف این عضالت میباشد [ .]31 ،7از این
رو ،تحقیقات نشان دادهاند حام پروتئینهای اسدکلت سدلولی
در عضله کند تنش بیشتر از عضله تند تنش میباشدد .در ایدن
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1. Gumerson
2. Frenette

3. Adenosine Monophosphate-activated Protein Kinase
4. Lueders
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راستا گومرسون 6و همکاران ( )2565نشان دادندد ،بیدان ژندی
اینتگرین β1در عضله کند (نعلی) بیشتر از عضله تند (باز کننده
انگشتان پا و دوقلو) بوده است ،که احتماالً نقدش مهمدی را در
انقباضات آسی زا دارد [ .]25چوپارد و همکداران ( )2552نیدز
میزان وینکولین را در عضله کند تدنش ،چهدار برابدر بیشدتر از
محتوای آن در عضله تند عنوان کردند [ .]1بندابراین بده نظدر
میرسد عدم تغییر معنیدار در عضالت تند به دلی حام کمتر
این پدروتئین هدا و فراخدوانی کمتدر عضدالت تندد نسدبت بده
عضالت کند با توجه به الگوی تمرین مقاومتی در این پژوهش
میباشد.
یافتههای دیگر پژوهش حاضر نشدان داد ،در عضدله کندد
تنش (نعلی) پروتئین وینکولین در گروه فعالیت کاهش  %61را
نسبت به گروه کنترل دارد که این کداهش بسدیار نزدیدک بده
سددطح معندداداری ( )p=5/51بددود .در پددروتئین اینتگددرین نیددز
کاهش معنیدار  %17بین گروه فعالیت و کنترل مشاهده شدد.
در ایددن راسددتا ،فرنددت )2555( 2نشددان داد در پددی انقبددا
اکسنتریک محتوی وینکولین در عضله کند تنش بعد از  3 ،5و
 7روز کاهش پیددا مدیکندد ،سد س بعدد از  8روز شدروع بده
افزایش میکند و در عضله تند نیز ایدن افدزایش وجدود دارد و
حتی تا  28روز بعد این تغییرات معنیدار میباشد .ارزیابیهدای
هیستولوژیک نشان دادند ،به دلی اناام تمرینات اکسدنتریک،
آسی بافت در اتصاالت میوتاندونی (جایی که وینکولین در آن
متمرکز میباشد) در هر دو عضدله صدورت گرفتده بدود [.]67
نتایج فرنت بر خال پژوهش حاضر اسدت .فرندت در تحقیدق
خود از تحریک الکتریکی استفاده کرده است و تاکید مدیکندد
علت افزایش سنتز در عضدله تندد بده دلید آسدی بیشدتری
میباشد که به واسطه تحریک الکتریکی بر آن وارد شده است.
همچنین بوپارت و همکاران ( )2558بده مطالعده اثدر فعالیدت
اکسنتریک بر میزان بیان ژن اینتگرین α7β1پرداختند .در این
پژوهش ،پاسخهای متفاوت اینتگرین در  3و  21ساعت تا یک
هفته بعد از یک جلسه تمرین اکسنتریک بررسی شد .یافتههدا
افزایش در بیان ژن اینتگرین ،تنها پس از سه ساعت فعالیدت،
در تار کند را معنیدار نشدان داد .پژوهشدگران عندوان کردندد

افدددزایش اینتگدددرین پدددس از دویددددن در سدددرازیری ،از
فسفوریالسیون مولکولهایی کده باعدت تخرید عضدالنی و
همچنین فعال شدن  AMPK3میشود ،جلدوگیری مدینمایدد
[ .]3لوئدرز 1و همکداران ( )2566نیدز در یدک جلسده فعالیدت
اکسنتریک نشان دادند که اینتگرین به عنوان گیرنده مکانیکی
در پاسخ به آسی عضله ،رشد سلولی را آغاز میکند [.]27
سنتز و تازیه پروتئین بده دنبدال اضدافهبدار مقداومتی در
عضله افزایش مییابد و برای چندد روز تددوام مدییابندد []21
[ .]22پروتئینهای کاستامریک ،همچون اینتگرین و وینکولین
به فشارهای مکانیکی خارج و داخد سدلولی ،نظیدر کشدش و
انقبا پاسخ میدهند [ .]35پاسخ ایدن پدروتئینهدا بدا فعدال
شدن ناحیه چسبنده همراه بوده که برای تثبیت ساختار سدلولی
و انتقال سیگنالها در ایدن ناحیده ضدروری مدیباشدد .ناحیده
چسبنده بخشی از سیتوپالسدم سدلول اسدت کده بدا تحریدک
اینتگرینها تشکی و منار به سنتز پدروتئینهدای موجدود در
این ناحیه به ویدژه اینتگدرین و وینکدولین مدیگدردد [ .]15از
طرفی پاسخ به سنتز پروتئین پس از فعالیدت مقداومتی از سده
ساعت پس از تمرین شروع میشدود و تدا  21بعدد از آن هدم
مشاهده میشود [ .]21 ،22به نظر میرسد بهدلی حام بیشتر
این پروتئین ها در عضالت کند و احتماالً آسی وارد شدده بده
آن به واسطه فشدار مکدانیکی وابسدته بده فعالیدت مقداومتی،
بازسازی ناشی از کشش با تأخیر بیشتری اناام میشود.
با توجه به نقش اینتگرین در حفظ ساختار عضله ،بدهطدور
کلی یافتههای این پژوهش نشان میدهدد ،در عضدله ()FHL
تفاوت معنیداری بین گروه فعالیت و کنترل مشاهده نشد .کده
این یافته در راستای فر پژوهش نمدیباشدد و احتمداالً بده
دلی فراخوانی و حام کمتر پروتئینهای اینتگرین و وینکولین
در آن میباشد.
اما به نظر می رسد ،در عضله نعلی فعالیت مقاومتی با ایدن
الگو میتواند محرک خوبی جهدت حفدظ سداختار در عضدالت
کند تنش باشد ،زیدرا در ایدن عضدله بعدد از کداهش پدروتئین
اینتگرین به دلی آسی  ،احتماالً افزایش در آن مشاهده خواهد
شد ،که این تغییر در راستای فر پژوهش است .با این حال،

6312  تابستان،2  شمارة،67 جلد

فیزیولوژی و فارماکولوژی

سپاسگزاري
 سدرکار خدانم دکتدر،بدین وسیله از جنا آقای دکتدر جدواد نعمتدی
مالنوری و جنا آقای مصطفی بارانچی که در اناام این پدژوهش مدا را
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. کمال تشکر و قدردانی را ابراز می داریم،یاری رساندند
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