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 .1دانشیار فیزيولوژی ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ولیعصر (عج)،
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چکیده
یکی از سازوکارهای دخیل در آتروفی عضالنی مسیر  TRAF6/MuRF1است که ممکن است تجزیۀ عضالنی را افزایش
دهد .ازاینرو هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین  HIITبر بیان ژنهای  TRAF6و  MuRF1عضلۀ بازکنندۀ طویل
انگشتان پای ( (EDLموشهای پیر  C57bl/6بود .بدینمنظور 28 ،سر موش  C57bl/6پیر ( )n=14و بالغ ()n=14
هر گروه در  2گروه تمرین ( )n=7و کنترل ( )n=7قرار گرفتند که گروههای تمرین بعد از یک هفته آشناسازی در برنامۀ
 4هفته  HIITشرکت کردند و  48ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرینی قربانی و عضلۀ  EDLاستخراج و بهوسیلۀ روش
 Real-time Pcrبیان ژنها اندازهگیری شد .در مقایسۀ گروههای پیر و بالغ ،عامل پیری اثر معناداری بر بیان ژنهای
 TRAF6و  MuRF1دارد (بهترتیب  P=0/005و  ،)P=0/004همچنین تمرین ورزشی بهطور چشمگیری بیان این دو
را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)P=0/0001همچنین یافتهها نشان میدهد که پیری اثر معناداری بر وزن نسبی عضله EDL
داشته است ،بهطوریکه اختالف معناداری بین گروههای بالغ و پیر کنترل ( )P=0/032مشاهده شد ،ولی این مقدار به
لحاظ آماری در هر دو گروههای بالغ ( )P=0/117و پیر ( )P=0/321معنادار نبود .بنابراین ،باال رفتن سن همراه با افزایش
بیان ژنهای  TRAF6و  MuRF1است که احتماالً در تغییرات تودۀ عضالنی همراه با افزایش سن درگیرند و با توجه
به اینکه تمرینات با شدت باال بیان این ژنها را کاهش میدهد ،این تمرینات میتوانند در دوران سالمندی بهمنظور حفظ
تودۀ عضالنی استفاده شوند.
واژههای کلیدی
پیری ،تمرین تناوبی شدید ،تودۀ عضالنی TRAF6 ،و . MuRF1
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مقدمه
کاهش تودۀ عضالنی یا آتروفی زمانی اتفاق میافتد که تخریب پروتئین بیش از سنتز آن باشد (.)1
مطالعات اخیر نشان میدهد که عضالت اسکلتی به وضعیتهای آتروفی گوناگون از طریق فعال شدن
شبکۀ پیچیده از مسیرهای بیوشیمیایی و رونویسی ،به بیان دستهای از ژنها به نام آتروژنها ،منجر
میشود .بسیاری از آتروژنها اجزای سیستم یوبی کوئیتین پروتئازوم هستند که سازوکاری را برای تجزیۀ
انتخابی پروتئینهای تنظیمی و ساختاری فراهم میآورند ( .)2در هر دو مورد وضعیتهای پاتولوژیکی و
فیزیولوژیکی ،ضعف و آتروفی عضالنی میتواند موجب کیفیت زندگی پایین ،ناتوانی در انجام کارهای
روزانه ،خستگی و ایجاد بیماریهای ثانویه مثل پوکی استخوان و دیابت شود .کاهش سطح مقطع تارهای
عضالنی و متعاقب آن اختالل در قدرت ،مشخصۀ اصلی آتروفی عضالنی است .همچنین آتروفی عضالنی
از طریق تغییر در ترکیب تار عضالنی ویژگی مییابد ( .)1در واقع ،پیری بهعنوان تئوری تغییرات تخریبی
پیشرونده در سلولها و بافتهای گوناگون است که شانس از بین رفتن آنها را افزایش میدهد .برای
مثال ،در پژوهشی کاهش  25تا  40درصد در سطح مقطع عرضی )CSA(1عضالت ران را در طول عمر
گزارش کردند ( .)3همچنین ،در همین زمینه نشان داده است که افراد پیر در مقایسه با افراد جوان کاهش
چشمگیری در اندازۀ تار عضالنی دارند ( .)4به این کاهش توده و قدرت عضالنی همراه با پیری سارکوپنیا

2

گفته میشود.
عقاید بسیاری در خصوص علل سارکوپنیا مانند اختالل در محیط آنابولیکی/کاتابولیکی در گردش
خون ،افزایش بدعملکردی میتوکندریایی ،آسیب اکسایشی و افزایش در غلظت سایتوکاینهای التهابی
بهعنوان عوامل درگیر در کاهش تودۀ عضالنی با افزایش سن در نظر گرفته شدهاند (.)5اغلب تجزیۀ
پروتئین های سلولی از طریق مسیرهای اصلی شامل پروتئازهای سیستئین وابسته به کلسیم (کالپینها،)3
پروتئاز اسید آسپارتیک-سیستئین (کاسپیزها ،)4اتوفازی-لیزوزومی 5و مسیر یوبیکوئیتین پروتئازوم

6

واسطهگری میشوند .بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که تجزیۀ پروتئین بهواسطۀ یوبیکوئیتین نقش
چشمگیری در آتروفی عضالنی دارد ( .)6دو لیگاز یوبی کوئیتین  E3شامل  muRF1و ( MAFbxهمچنین
1. Cross Sectional Area
2. Sarcopenia
3. Calpains
4. Caspase
5. Autophagy Lysosome
6. Ubiquitin Proteasome Pathway
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آتروژین 1نامیده میشود) در مدلها ی مختلف آتروفی عضالت اسکلتی در هر دو جوندگان و انسانها
تنظیم افزایشی مییابند (.)7
عوامل مرتبط با گیرندۀ عامل نکروز تومور ( )TRAFsشامل خانوادهای پروتئینهای آداپتور
حفاظتشدۀ درگیر در فعال شدن آبشارهای پیامرسانی مختلفیاند ( )2که در دامنۀ وسیعی از فرایندهای
فیزیولوژیکی شامل ایمنی ذاتی ،ایمنی سازشی ،متابولیسم استخوان و غیره نقش دارند ( .)8در میان
پروتئینهای شناختهشدۀ این خانواده ،پروتئین آداپتور گیرندۀ  )TRAF6( 6 TNFچندین ویژگی مجزا
دارد که با سایر اعضای خانوادۀ  TRAFبه اشتراک گذاشته نشدهاند TRAF6 .در مرکز فعالسازی مسیرهای
پیامرسانی مختلف شامل  MAPK ،NF-κBو فسفاتیدیل اینوزیتول -3کیناز AKT /در پاسخ به
سایتوکاینها و محصوالت میکروبی است ( .)2مشخص شده است که  TRAF6تنظیمکنندۀ اصلی در
آتروفی عضلۀ اسکلتی در هر دو تحریکهای فیزیولوژیکی (بدون عصب شدن) و پاتولوژیکی (کاچکسی
سرطان) است .ازاینرو ،نشان داده شده است که کاهش بیان  TRAF6در عضلۀ متمایزشده سازوکاری
برای جلوگیری از فعال شدن مسیرهای کاتابولیکی مختلف در وضعیتهای طبیعی است ( .)2 ،7آتروفی
عضلۀ اسکلتی ،در وضعیتهای کاتابولیکی مختلف ،شامل فعال شدن سیستم پاییندستی یوبی کوئیتین
پروتئازوم وابسته به  ATPاست ( .)2نشان داده شده است یکی از سازوکارهایی که  TRAF6در عضالتی
که عصب قطع شده بود موجب تخریب پروتئینهای عضله میشود ،از طریق افزایش بیان هر دو MAFbx

و  MuRF1است .در همین زمینه نشان داده شده است که تخریب  MyHCبهطور چشمگیری در عضالت
بدون عصبشدۀ موشهای فاقد ژن  ،TRAF6متوقف میشود ،و این با گزارشهایی که دریافتند MuRF1

پروتئینهای فیالمانهای ضخیم شامل  MyHCرا در عضالت اسکلتی هدف قرار میدهد ،سازگار است
( .)2عالوهبر این پائول و همکاران ( )2012نشان دادند در شرایط آتروفی ناشی از گرسنگی هم

TRAF6

هم با افزایش بیان لیگازهای یوبی کوئیتینی در کاهش تودۀ عضالنی نقش دارد .بهطوریکه نشان داده
شده است بیان هر دو  MAFbxو  MuRF1بهطور شایان توجهی در موشهای فاقد ژن  TRAF6تنظیم
کاهشی مییابد ( .)7همچنین نشان داده شده است که  TRAF6و مولکولهای پیامرسانی پاییندست آن
شامل  MuRF1و  MAFbxدر آتروفی عضالنی ناشی از دگزامتازون در هر دو محیط  in vitroو

in vivo

تنظیم افزایشی مییابند و افزایش در این عوامل همراه با کاهش در سطح مقطع تارهای عضالنی ()CSA
بود ( .)8از سوی دیگر ،نشان داده شده است که فعالیت ورزشی و تغذیۀ مناسب میتوانند سرعت اختالالت
عصبی عضالنی را کاهش دهند ( .)9شواهد بسیاری نشان میدهند ،سنتز پروتئین عضله در پاسخ به
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فعالیت بدنی در افراد جوان و مسن افزایش مییابد ( .)10در همین زمینه ،پژوهشی نشان میدهد که
افراد مسن و جوان هر دو افزایش چشمگیری در  MyoDو فاکتور تنظیمی عضلهزایی 4و کاهش در بیان
ژن مایواستاتین پس از فعالیت ورزشی نشان دادهاند ( .)11عالوهبر این ،فعالیت ورزشی میتواند بیان ژن
و پروتئین لیگازهای  MuRF1را کاهش دهد (.)12
همانطورکه اشاره شد ،پیری از شرایطی است که کاهش تودۀ عضالنی در آن بارز است ،اما تا به حال
نقش  TRAF6در آتروفی ناشی از پیری و همچنین اثر فعالیت ورزشی بر بیان این لیگاز یوبی کوئیتین در
عضالت پیر بررسی نشده است .شناخت سازوکارهای درگیر در آتروفی و بازسازی عضله به توسعۀ روشهای
درمانی جدید برای مقابله با وضعیتها و بیماریهای مانند دیستروفی عضالنی ،آتروفی ناشی از بیتحرکی
و پیری کمک خواهد کرد .چندین مسیر سیگنالینگ کاتابولیکی و آنابولیکی مرتبط با تغییر اندازۀ عضله
هستند ( .)13شواهد بسیار قوی نشان میدهد که اندازۀ عضله از طریق تعادل بین سنتز و تخریب پروتئین
مشخص میشود ( .)14بنابراین ،با توجه به اثر مثبت فعالیت ورزشی بر بهبود تودۀ عضالنی و افزایش
عملکرد عضالنی در افراد پیر ،این سؤال پیش میآید که آیا فعالیت ورزشی میتواند بر بیان ژنهای
 TRAF6و  MuRF1اثر بگذارد؟ ازاینرو ،هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر چهار هفته تمرین تناوبی شدید
بر بیان ژنهای  TRAF6و  MuRF1در عضلۀ بازکنندۀ طویل انگشتان موشهای پیر بود.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع تجربی و بنیادی است .برای بررسی فرضیات پژوهش حاضر و رسیدن به اهداف،
 28سر موش با  4تا  6ماه ( )n=14و  24تا  )n=14( 26ماه سن تهیه ،در شرایط استاندارد (دمای اتاق 2
 22 ±درجۀ سانتیگراد و  12ساعت چرخۀ نور /تاریکی) و دسترسی آزاد به غذا و آب نگهداری شدند .در
دو گروه پیر و بالغ با زیرگروههای تمرین ( )n=7و بدون تمرین ( )n=7بهصورت تصادفی قرار گرفتند.
پس از یک هفته آشناسازی و سازگاری حیوانات با محیط جدید موشها بهطور تصادفی در چهار گروه
به شرح زیر قرار گرفتند :گروه بالغ تمرین ( 1:)ADTاین گروه شامل  7سر موش نژاد  4 C57BL/6تا 6
ماهه بودند که به مدت  4هفته و هر هفته  5جلسه تمرین تناوبی شدید انجام دادند و  48ساعت پس از
آخرین جلسۀ تمرینی قربانی شدند .گروه بالغ بدون تمرین ( 2:)ADCاین گروه شامل  7سر موش نژاد

1. Adult Training
2. Adult Control
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 4 C57BL/6تا  6ماهه بودند که هیچگونه فعالیت ورزشی انجام نمیدادند .گروه پیر تمرین ( 1:)AGTاین
گروه شامل  7سر موش نژاد  24 C57BL/6تا  26ماهه بودند که به مدت  4هفته و هر هفته  5جلسه
تمرین تناوبی شدید انجام دادند .گروه پیر بدون تمرین ( 2:)AGCاین گروه شامل  7سر موش نژاد
 24 C57BL/6تا  26ماهه بودند که هیچگونه فعالیت ورزشی انجام نمیدادند .تمامی گروهها همزمان با
گروه اول قربانی شدند و کلیۀ مراحل و آزمایشها روی آنها انجام پذیرفت .کلیۀ اصول اخالقی کار با
حیوانات آزمایشگاهی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی کرمان رعایت شد.
در ابتدای پژوهش موشها به منظور کاهش استرس و همچنین آشنایی با دویدن روی تردمیل
( )Model T510E, Diagnostic and Research, Taoyuan, Taiwanدر یک برنامۀ تمرینی به مدت یک
هفته با سرعت  10تا  18متر در دقیقه و مدت زمان ده دقیقه شرکت کردند 48 .ساعت پس از آخرین
جلسۀ آشناسازی آزمون ورزشی فزاینده تا مرز خستگی انجام گرفت که با سرعت ده متر بر دقیقه شروع
شد .به ازای هر دو دقیقه ،دو متر بر سرعت آن افزوده شد .زمان رسیدن به خستگی با عدم توانایی موشها
در دویدن روی تردمیل با وجود ایجاد محرکهای مختلف مانند شوک بادی و ایجاد صدا با زدن ضربه
روی درپوش تردمیل مشخص شد (میانگین حداکثر سرعت برای گروه بالغ  33/66±2/33و گروه
پیر .)29/33±3/26تمرین تناوبی شدید براساس سرعت حداکثر بهدستآمده طراحی و به مدت چهار
هفته و پنج جلسه در هفته بر گروههای تمرینی اعمال شد .در ابتدا تمرین تناوبی با شدتی برابر با 85
درصد حداکثر سرعت شروع و در ادامه ،برنامۀ تناوبی بهصورت هفتگی پنج درصد بهسرعت افزوده شد و
دو هفتۀ آخر با  95درصد سرعت خاتمه یافت (جدول  .)1هر تناوب شامل دو دقیقه فعالیت با فواصل
استراحتی غیرفعال یک دقیقه همراه بود .هفتۀ اول شامل شش مرحلۀ تمرینی بود که در هفتۀ چهارم به
ده مرحله رسید (.)15
جدول  .1برنامۀ تمرينی چهارهفتهای اينتروال شديد
هفتۀ تمرينی
2
1

3

4

جلسات تمرينی /وهلههای تمرين

6

8

10

10

سرعت میانگین در هفته (درصد سرعت بیشینه)

85

90

95

95

پیر

24/9

26/4

28

28

بالغ

28/6

30/3

32

32

میانگین سرعت در هفته تمرينی (متر بر دقیقه)

1. Aged Training
2. Aged control
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استخراج  RNAو سنتز  Cdnaو Real time- PCR
برای استخراج  total RNAاز عضلۀ بازکنندۀ طویل انگشتان ،این عضله به نسبت  1به  10در
 QIAzol Lysis Reagentهموژن شد .بهمنظور برداشتن اجزای پروتئینی ،محصول در ،10min ،4 C
 12000gسانتریفیوژ شد .سپس به نسبت  1به  0/5با کلروفرم مخلوط و به مدت  15ثانیه بهشدت تکان
داده شد .محصول در  12000g ،15min ،4 Cسانتریفیوژ و بخش معدنی و آبی از هم جدا شدند ،بخش
محتوی  RNAبرداشته شد و با نسبت  1به  0/5با ایزوپروپانول مخلوط و به مدت  10دقیقه در دمای اتاق
رها و سپس در  12000g ،10min ،4 Cسانتریفیوژ شد Pellet .حاوی  RNAدر اتانول شستوشو و در
 Lµ20آب  RNAS-Freeحل شد .غلظت ( RNAبا استفاده از دستگاه  )Eppendorff, Germanyسنجش
شد و نسبت  260به  280بین  1/8تا  2بهعنوان تخلیص مطلوب تعریف شد .سنتز  cDNAبا استفاده از
 gµ1از  RNAو با استفاده از کیت سنتز  cDNAساخت فرمنتاز و آنزیم

transcriptase Reverse Mulv

انجام گرفت.
اندازهگیری سطوح بیان ژنهای TRAF6و  MuRF1با روش کمی  Real time-PCRبا استفاده از
 Primix syber green IIانجام گرفت ( .)Applied Biosystems, USAمخلوط واکنش در حجم نهایی
 Lµ20و هر واکنش بهصورت  duplicateصورت پذیرفت .طراحی پرایمرها براساس اطالعات ژنهای
TRAF6و  MuRF1و  β-actinدر بانک ژنی  NCBIو توسط شرکت ماکرو ژن

( Macrogen Inc. Seoul,

 )Koreaانجام گرفت .توالی پرایمرهای مورد استفاده در جدول  2گزارش شده است ،ضمن اینکه از

β-

 actinبهعنوان ژن کنترل استفاده شد .برنامۀ دمایی مورد استفاده در  Real time-PCRشامل  95به مدت
 10دقیقه 95 -به مدت  15ثانیه 60 ،به مدت  1دقیقه (تکرار  40سیکل) بود .میزان بیان ژنهای موردنظر
نیز با روش  2-∆∆CTاندازهگیری شد.
جدول  .2توالی پرايمرهای مورد استفاده در پژوهش حاضر
بانک ژن
NM_007393.4
NM_007393.4
NM_007393.4

توالی پرايمر
F=AACTGACAGGTGTTGGATGATCTC
R=ACTCCAGGTAAAGCAGAAACAAGC
F=ATCCTGGACGAGAAGAAGAGCGAG
R=TTGGAGGCTTCTACAATGCTCTTG
F: GCCCTGAGGCTCTTTTCCAG
R: TGCCACAGGATTCCATACCC

ژنها
TRAF6
MuRF1
β-actin
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در بخش آمار توصیفی از شاخصهای پراکندگی انحراف معیار ،میانگین و نمودار و در بخش آمار
استنباطی بهمنظور تعیین نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ( )KSاستفاده شد.
همچنین همسان بودن واریانسها با آزمون  Levenسنجیده شد .برای تعیین معنادار بودن تفاوت بین
متغیرها از آزمون آماری  two way ANOVAو آزمون تعقیبی  Tukeyو بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از
نرمافزار  SPSS-22استفاده شد.
یافتههای تحقیق
در جدول  3تغییرات تودۀ بدنی پیش و پس از دورۀ تمرینی در گروههای مختلف پژوهش و در جدول 4
وزن عضلۀ  EDLدر گروههای پژوهش ارائه شده است.
جدول  .3میانگین تودة بدنی پیش و پس از تمرين در گروههای پژوهش
تودة بدنی (گرم)

گروهها
پیش از تمرين

پس از تمرين

بالغ کنترل

24±0/707

25/730±1/303

بالغ تمرين

23/800±1/303

25/600±2/408

پیر کنترل

32/800±1/64

30/670±0/447

پیر تمرين

30/700±3/962

30/200±3/363

جدول  .4میانگین تغییرات وزن عضلۀ EDL
گروهها

بالغ کنترل

بالغ تمرين

پیر کنترل

پیر تمرين

وزن EDL
(میلیگرم)

13/567±0/517

14/472±0/349

14/343±0/539

14/768±1/136

پیش از انجام آزمونهای آماری بهمنظور بررسی نرمال بودن توزیع دادهها و تجانس واریانس از آزمون
کولموگروف اسمیرنوف و  Levensاستفاده شد و نتایج این آزمون برای متغیرهای تودۀ بدنی ،میزان بیان
ژنهای  MuRF1 ، TRAF6و وزن عضلۀ  P ≥ 0/05 EDLبود ،بنابراین تمامی متغیرها از توزیع نرمال و
تجانس واریانس برخوردارند .همانطورکه در شکل مالحظه میشود ،نتایج آنالیز واریانس دوطرفه افزایش
معناداری را در عامل پیری بر سطوح بیان ژن  TRAF6در عضلۀ  EDLگروههای پیر کنترل و تمرین با
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گروههای بالغ کنترل و تمرین پس از چهار هفته تمرین تناوبی شدید نشان میدهد ( .)P=0/0001بنابراین،
پیری بر بیان ژن  TRAF6در عضلۀ بازکنندۀ طویل انگشتان موشهای  C57BL/6اثر دارد.
همانطورکه در شکل  2مالحظه میشود ،نتایج آنالیز واریانس دوطرفه افزایش معناداری را در عامل
پیری بر سطوح بیان ژن آتروژین در عضلۀ  EDLگروههای پیر کنترل و تمرین با گروههای بالغ کنترل و
تمرین پس از چهار هفته تمرین تناوبی شدید نشان میدهد ( .)P=0/0001بنابراین ،پیری بر بیان ژن
 MuRF1در عضلۀ بازکنندۀ طویل انگشتان موشهای  C57BL/6اثر دارد.
0.060000

a

0.040000
0.030000

b

0.020000
0.010000

میانگین بیان ژن TRAF6

0.050000

0.000000
تمرين پیر

کنترل پیر

تمرين جوان کنترل جوان

شکل  .1بیان ژن  TRAF6در گروههای مختلف پژوهش P>0/05 :a .در مقايسه با گروه کنترل جوانP>0/05 :b .
در مقايسه با گروه کنترل پیر
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0.1000

a

0.0900
0.0800

0.0600

b

0.0500
0.0400
0.0300

میانگین بیان ژن MuRF1

0.0700

0.0200
0.0100

0.0000
تمرين پیر

کنترل پیر

تمرين جوان

کنترل جوان

شکل  .2بیان ژن  MuRF1در گروههای مختلف پژوهش P>0/05 :a .در مقايسه با گروه کنترل جوانP>0/05 :b .
در مقايسه با گروه کنترل پیر

بحث
کاهش تودۀ عضالنی از برجستهترین مشخصههای پیری و با کاهش قدرت و عملکرد عضله و در نتیجه
ناتوانی در اجرای کارهای روزمره همراه است .هرچند گزارشهایی مبنی بر آتروفی مشابه در بین تارهای
مختلف وجود دارد ،بیشتر مطالعات نشان داده اند تارهای نوع دو بیشتر از تارهای نوع یک تحت تأثیر
آتروفی ناشی از پیری قرار میگیرند ( .)9 ،16آتروفی عضالنی نتیجۀ تسریع در فرایندهای تخریب نسبت
به سنتز پروتئین است .عوامل مختلفی مانند از بین رفتن عصب تارهای عضالنی( ،)5 ،17التهاب،
بدعملکردی میتوکندریایی و فشار اکسایشی ( ،)17کاهش تعداد سلولهای ماهوارهای ( )4و کاهش بیان
فاکتورهای رشدی ( )18 ،19به عنوان سازوکارهای درگیر در آتروفی عضالنی ناشی از پیری شناخته
شدهاند.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که پیری بهطور معناداری وزن عضلۀ  EDLرا تحت تأثیر قرار داده
است و همانطورکه آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد ،اختالف معناداری بین گروه بالغ و پیر کنترل وجود
دارد و همسو با نتایج تحقیقات پیشین تودۀ عضالنی در موشهای پیر کاهش یافته است (.)20
ادبیات موجود نشان میدهد که افزایش سن همراه با تخریب نورونهای حرکتی در تارهای عضالنی
نوع دو است .از بین رفتن عصب تارهای عضالنی بیان پروتئولیزهای  ،)21( MuRF1تولید

ROS
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میتوکندریایی ( )17را در عضله افزایش میدهد .از سوی دیگر پائول و همکاران ( )2010نشان دادند که
بیان  TRAF6در شرایط بدون عصب شدن افزایش مییابد و موشهای فاقد  TRAF6در شرایط قطع
عصب آتروفی کمتری را در تارهای عضالنی نسبت به موشهای کنترل بدون عصبشده نشان دادند (.)2
میتوان گفت که احتماالً تمرین ورزشی استفادهشده در پژوهش حاضر از طریق بهبود وضعیت
عصبرسانی ،بیان  TRAF6و  MuRF1را کاهش داده است .در همین زمینه قدیری و همکاران نشان دادند
که در پی تمرینات تناوبی با شدت باال در دوران پیری بیان  Sema3aکه عامل هدایت عصبی درگیر در
فرایند تخریب عصب است ،کاهش یافته است (.)22
عالوهبر این ،نشان داده شده که التهاب از سازوکارهای درگیر در آتروفی عضالنی ناشی از پیری است
( .)23گزارش شده است که تأثیرات حذف  TRAF6روی مهار آتروفی عضالنی و فعال شدن مسیرهای
کاتابولیکی در شرایط کاچکسی سرطان ،بیشتر از بدون عصب شدن است ( )2و این اثر احتماالً بهدلیل
افزایش سطح سایتوکاینهای کاتابولیکی و فیبروزی در آزمودنیهای حامل تومور است که در نتیجۀ
افزایش التهاب سیستمیک افزایش مییابند ( .)24مرور ادبیات نشان میدهد که سایتوکاینهای
پیش التهابی مختلف و عوامل مشتق از تومور برای فعال کردن مسیرهای پاییندستی  p38 MAPKو
 NFκBکه آتروفی عضالنی را واسطهگری میکنند ،نیازمند  TRAF6هستند ( .)25بنابراین افزایش
 TRAF6در گروه کنترل پیر میتواند بهدلیل باال بودن سطوح التهاب سیستمیک در آنها و در نتیجه فعال
شدن مسیرهای التهابی درگیر در آتروفی عضالنی و در پی آن افزایش نیاز به  TRAF6باشد.
عالوهبر این ،همسو با نتایج پائول و همکاران ( )2010که گزارش کردند حذف  TRAF6با کاهش بیان
 MuRF1و  MAFbxهمراه است ،نتایج این پژوهش هم نشان داد که بیان  MuRF1پس از تمرینات تناوبی
شدید کاهش یافته است و این همراستا با کاهش در  TRAF6بود .این تنظیم کاهشی  MuRF1از سوی
 TRAF6می تواند نتیجۀ مهار مسیرهای کاتابولیکی و رونویسی باشد ،زیرا نشان داده شده است که حذف
 TRAF6ویژۀ عضله موجب مهار فعال شدن مسیرهای  MAPK ،AMPK ،NFκBو  JNKمیشود (.)2
همچنین در تأیید این موضوع که مسیرهای ذکرشده میتوانند در تنظیم لیگازهای یوبی کوئیتین درگیر
باشند ،میتوان به پژوهشهایی اشاره کرد که نشان دادهاند  TNF-αاز طریق مسیرهای  p38 MAPKو
 NFκBبیان لیگازهای آتروژین  MAFbx /1و  MuRF1را در عضالت اسکلتی افزایش میدهد (.)26
از سوی دیگر احتماالً تمرین ورزشی عالوهبر تنظیم کاهشی  TRAF6توانسته است از طریق سایر
مسیرها بیان  MuRF1را کاهش دهد .بهطور مثال همانطورکه اشاره شد ،نشان داده شده است که TNF-
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 αاز طریق مسیرهای  p38 MAPKو  NFκBبیان لیگازهای آتروژین  MAFbx /1و  MuRF1را در عضالت
اسکلتی افزایش میدهد ( .)27التهاب از سازوکارهای درگیر در آتروفی عضالنی ناشی از پیری است و یکی
از دالیل افزایش  MuRF1در گروه پیر کنترل میتواند همین باال بودن التهاب باشد و احتماالً تمرین
ورزشی با تأثیرات ضدالتهابی خود این مسیر را تحت تأثیر قرار داده است ( .)23همچنین فعالیت ورزشی
با تقویت ظرفیت آنتیاکسیدانی ( )28میتواند از افزایش بیان پروتئازومهای عضالنی ناشی از افزایش
 ROSجلوگیری کند (.)27
نتیجهگیری
بهطور کلی ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیان ژنهای  TRAF6و  MuRF1در عضلۀ  EDLموشهای
پیر افزایش یافته است و این همراه با کاهش در تودۀ عضلۀ  EDLبود .از سوی دیگر ،هرچند در پژوهش
حاضر فراخوانی تارهای نوع تند با این نوع تمرینات ورزشی مشخص نشد ،با توجه به ادبیات موجود و
بااحتیاط میتوان گفت که احتماالً تمرین اینتروال شدید میتواند با افزایش فراخوانی تارهای نوع تند بیان
این ژنها را تعدیل کرده و بهعالوه با آتروفی عضالنی ناشی از پیری مقابله کند .بنابراین ،در شرایط
سالمندی میتوانند اجرای تمرینات با شدت باال از آثار مخرب کاهش تودۀ عضالنی بر انجام کارهای زندگی
روزمره و ابتال به بیماریهای متابولیکی جلوگیری کنند.
تقدير و تشکر
پژوهش حاضر مستخرج از پایاننامۀ کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی است ،بدینوسیله از تمامی
کسانی که ما را در این پژوهش یاری کردند ،تقدیر و تشکر میشود.
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