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دوفصلنامه پژوهش در طب ورزشي و فناوري

اثر هشتهفته تمرین مقاومتی بر فعالیت استیلکولیناستراز کل و نوع  A21در عضالت نعلی موشهای صحرایی
علی گُرزی* ،1حمید رجبی ،2رضا قراخانلو ،3محمدرضا دهخدا ،4مهدی هدایتی
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 .1استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه زنجان
 .2دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی
 .3دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .4دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی
 .5دانشیار مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی غدد درون ریز ،پژوهشکده علوم غدد درون ریز ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی
تاریخ پذیرش مقاله5121/82/91 :

تاریخ دریافت مقاله5125/80/91 :

چکیده
این پژوهش با هدف تعیین اثر هشتهفته تمرین مقاومتی بر میزان فعالیت استیلکولیناستراز کل و نوع  A12در عضالت نعلی موشهای صحرایی انجام شدد.
 11سر موش صحرایی نر ویستار که از مؤسسة سرمسازی رازی (سن  11هفته و وزن  1029415±091.1گرم) تهیه شدند بهصورت تصادفی به دو گروه کنترل
و تمرین تقسیم شدند .گروه تمرین بهمدت هشتهفته و هفتهای پنججلسه روی نردبانهای مخصوص به ارتفاع یکمتر و  21پله ،با حمل یک وزنه به میدزان
 31درصد وزن بدن خود ،که به دُم آنها بسته میشد ،تمرین را آغاز کردند و این میزان بهصورت فزاینده به  211درصد وزن بدن آنها رسید .تمدرینهدا شدامل
سهنوبت چهارتکراری با سهدقیقه استراحت بین نوبتها بود 44 .ساعت بعد از آخرین جلسة تمرین ،حیوانات تحت بیهوشی قرارگرفتند و عضالت نعلی آنها
در وضعیت استریل ازطریق شکاف روی ناحیة پشتی جانبی در اندام پشتی تحتانی جدا شد .از روش همدوژنکدردن و الکتروفدورزو (پلدیاکریدلآمیدد 1/11
استفاده از روش آزمایشگاهی  Elisaانجام شد .نتایج آزمون  tدر گروههای مستقل نشان داد که در زمینه میزان فعالیت آنزیم استیلکولیناستراز  A12در گدروه
تمرین مقاومتی در عضلهی نعلی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد ( .)19241همچنین ،میزان فعالیت استیلکولیناستراز کل نیز در اثر تمرین مقاومتی
تغییر معناداری نکرد ( .)19212تغییر نکردن میزان فعالیت استیلکولیناستراز در اثر تمرین مقاومتی در عضلةنعلی نشاندهنده پاسخنداپدییری فعالیدت اسدتیل-
کولیناستراز در این عضله در اثر تمرینات مقاومتی در پایانة عصبی است که این نیز احتماالً ناشی از درگیر نشدن کامل این عضله در تمرین مقاومتی پژوهش
حاضر است .بااینحال ،هنوز احتمال تغییر در محتوای استیلکولین استراز در این عضالت منتفی نیست که باید در مطالعات بعدی به آن پرداخته شود.
کلیدواژهها :تمرینات مقاومتی ،استیلکولیناستراز ،عضالت نعلی.

The effects of 8 weeks of resistance training on total and A12 acetyl
cholinesterase activity in slow twitch muscles of rats
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Gorzi, A ., Rajabi, H ., Gharakhanlou, R ., Dehkhoda, M. R ., Hedayati, M .

Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects of 8 weeks of resistance training (RT) on activity of
total and A12 Type of acetyl cholinesterase in Soleus muscles of rats. 16 male wistar rats provided from
;Razi institute (age: 10 weeks and weight: 172.415±7.090 gr), were randomly divided to 2 groups (Control
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غیرتقلیبی) برای جداسازی زیرواحدهای فرعی استیلکولیناستراز استفاده شد .اندازهگیری میزان فعالیت استیلکدولیناسدتراز کدل و ندوع  )unit/ml( A12بدا

اثر هشتهفته تمرین مقاومتي بر فعاليت استيلکوليناستراز کل ...

n=8 and RT; n=8). Training group carried out 8 weeks (5 session/week) of resistance training on 1-meter
height ladder (divided by 26 stairs) with loading 30% of their body weight (suspended from the tail) in the
first week which was gradually increased to 200% in the last week. Training included 3 sets of 4 reps with
3 min rest between sets. 48 hrs after last session of training, Sol muscles of animals moved out under
sterilized situation by cutting on posterio-lateral side of hind limb. For separating AchE subunits, we used
from homogenization and electrophoresis (0/06 non-denaturaing Polyacrilamide). Acetyl cholinesterase
activity was measured by Elisa kit. Independent t-test showed that there was no significant differences
between training and control groups in both total (p=0.262) and A12 forms (p=0.246) of AchE in soleus
muscle. The reason for insignificant differences in acetyl cholinesterase of soleus might be indicative of no
complete involvement of this muscle in this type of training and therefore no responsiveness of acetyl
cholinesterase activity of this muscle following resistance training. However, this should be studied in
future with higher volume and intensity of training. Because the increases in AchE content by training is
not excluded yet.
Keywords: Resistance Training, Acetyl Cholinesterase, Soleus Muscles.

مقدمه

سازگاری با انواع مختلد

تمدرینهدای ورزشدی ازطریدق اِعمدال اضدافهبدار تددریجی بدر سداختارهای آنداتومیکی و

فیزیولوژیکی امکانپییر است ( .)1این سازگاریها به انواع مختل

تمرین ورزشدی ،در سدطوس سدلولی ،مولکدولی و

بافتی بهشکل وسیعی در بدن انسان -بهویژه در دستگاه عصبیعضالنی -روی میدهد که کش

تمام این سدازگاریهدا

و سازوکارهای آن برای بشر هنوز میسر نشدهاست .درحقیقت ،زمانیکده تکانده در پایاندة آکسدونی ازطریدق بدازکردن
پایانة آکسونی درجهت شیب غلظت تسهیل میشود ( .)1در ادامة این روند ،رهایش اسدتیلکدولین در اثدر اگزوسدیتوز

1

تنظیمشده با کلسیم اتفاق میافتد ( )1-3و استیلکولین بالفاصله در مجاورت نواحی فعدال (کاندالهدای کلسدیمی) بده
شکاف سیناپسی تخلیه میشود ( .)4،5پد

از ایدن وقدایا ،اسدتیلکدولیناسدتراز ) ،2(AchEاسدتیلکدولین رهاشدده از

پایانههای عصبی حرکتی را تجزیه میکند و کولین را جهت برگشت به چرخة رهایش -تجزیه -تولیدد مجددد اسدتیل-
کولین آماده میکند .شکل اصلی استیلکولیناستراز در پیوندگاه عصبیعضالنی  A12نامیده شده و بهوسدیلة دُم کالژندی
به غشای پایه متصل شدهاست A12 .تقریباً فقط در فضای شکاف سیناپسی قراردارد (بهویژه در تارهدای تندد) و شدکل
اصلی  AchEدر پیوندگاههای عصبیعضالنی پستانداران است ( .)1-4شکل دیگر ایدن آندزیم از چهدار واحدد کدروی
تشکیل شده و  G4نام دارد .تصور میشود این آنزیم همانند یک جاروب 3برای استیلکولینی عمل کند که ممکن اسدت
در پیوندگاه تجما یابد و حساسیت 4گیرنده را از بینببرد .شواهد موجود نشان میدهد که استیلکدولیناسدتراز موجدود
در پایانة آکسونی از جسم سلولی نرون حرکتی بهوسیلة جریان آکسوپالسمیک منتقل میشود ( .)1اگرچه تار عضدالنی
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کانالهای سدیمی ،غشا را دپالریزه میکند ،کانالهای دروازه ولتاژی کلسیمی فعال شده و ورود یدونهدای کلسدیم بده

نیز قادر به سنتز این آنزیم است ،از آزمایشهای قطا عصب چنین برمیآید که اغلب این سنتز تحدت کنتدرل تغییدهای
نرون حرکتی قرار دارد ( .)1،.مرور مطالعات انجامشده در این زمینه نشانمیدهد که میزان فعالیت استیلکدولیناسدتراز
استیلکولین رهاشده از پایانة آکسونی و میزان فعالیت عضالنی افزایش مییابد ( .)1ازاینرو ،احتماالً اندازهگیری آندزیم
استیلکولیناستراز نشاندهندۀ میزان رهایش استیلکولین از پایانة آکسونی است و تغییرات رهایش این میانجی را نشان
میدهد A12 .تقریباً فقط در فضای شدکاف سیناپسدی قدراردارد (بدهویدژه در تارهدای تندد) و شدکل اصدلی AchEدر
1. Exocytosis
2. AcetylCholineStrase
3. Scavenger
4. Desensitization
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در تارهای تند موش در مقایسه با تارهدای کندد بیشدتر اسدت .همچندین ،میدزان آن در شدکاف سیناپسدی متناسدب بدا
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پیوندگاههای عصبیعضالنی پستانداران است ( .)1-4پاسدخپدییری صدفحة محرکده در برابدر تحریکدات مختلد

در

پژوهشهای گوناگون بررسی شدهاست .تحریکات الکتریکی مزمن در حیوانات موجب کاهش سطح پیوندگاه ،کداهش
چگالی واریکوسیتهای پایانی ،کاهش استیلکولیناسدترازها ،افدزایش محتدوای کمودی وزیکدولهدا ،افدزایش محتدوای
میتوکندریایی سیناپسی ،کاهش رهایی اولیة میانجی عصبی و کاهش خسدتگی سیناپسدی مدیشدوند ( .)0پدژوهشهدای
متعددی درباب پاسخ و سازگاری پیوندگاه عصبیعضالنی دربرابر انواع تمرینهدای ورزشدی صدورت گرفتده و نتدایج
جالب توجه و متنوعی بهدست آمده است .برای مثال ،نشان داده شده است که تمرین استقامتی سطح پیوندگاه عصدبی-
عضالنی و پیچیدگی پیوندگاه عصبیعضالنی را افزایش میدهد و افزایش گیرندههای اسدتیلکدولینی ،افدزایش رهدایی
استیلکولین و افزایش انواع استیلکولیناسترازها را درپدیدارد ( .)0همچندین ،تمدرین مقداومتی تدنش ویدژۀ عضدله را
افزایش میدهد ( )11-13که ممکن است ناشی از تسهیل ارتباط عصبیعضالنی باشد .افزایش رهایش اسدتیلکدولین از
پایانة عصبی بر اثر تمرین ورزشی ،بهویژه تمرین استقامتی ،در پژوهشهای پیشین مشاهده شدهاسدت ( .)14،15اخیدراً
تمایالتی برای تعری

قدرت بهمنزلة میزان استیلکولین رهاشده در واحد سطح پیوندگاهی وجدود دارد ( .)0ازایدنرو،

پژوهش حاضر در تالش است تا اثر یک نوع تمرین مقاومتی را بر سدازوکار ایدن افدزایش ازطریدق مطالعدة تغییدرات
آنزیمی عوامل مربوط در تارهای عضالنی نعلی ،بهمثابه یک نوع عضلة کندانقباض بررسی کند.

این پژوهش از نوع تجربی با رویکرد توسعهای و طرس پ آزمون همراه با گروه کنترل انجام شدد 11 .سدر مدوش ندر
ویستار با سن نُههفته از مؤسسة سرمسازی رازی خریداری شد و پ

از یک هفته آشناسدازی بدا پروتکدل تمریندی ،از

هفتة دهم تمرینات شروع شد (وزن حیوانات در آغاز تمرین 1029415±091.1 :گدرم بدود) .حیواندات در گدروههدای
چهارتایی در قف های مخصوص ،در دمای اتاق  22±1/4درجه سانتیگراد و طبق چرخة 12ساعت خواب و بیدداری
(روشنایی و تاریکی) و با دردسترسبودن آب و غیا نگهداری و کنترل میشدند .موشها بهطور تصدادفی در دو گدروه
کنترل -شاهد ( n=4وزن 103933±09011:گرم) ،و تمرین مقاومتی ( n=4وزن 101951±09110 :گرم) قرار گرفتند.
روش اجراي پژوهش :تمرین مقاومتی شامل هشتهفته و هفتهای پنججلسه صعود از نردبدان یدک متدری بدا  21پلده
(ساخت پژوهشگر) بود .در این تمرین ،پ

از بستن وزنه به دُم موش صحرایی ،آنها وادار به صدعود از نردبدان عمدود

( 45درجه) میشدند .قبل از هر جلسة تمرینی ،موشها وزنکشی میشدند .در هفتة اول میزان وزنههای بسته شده بده
موشها  31درصد وزن بدن آنها بود که بهتدریج افزایش یافت و به حدود  211درصد وزن بدن آنهدا در هفتدة پایدانی
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روششناسی

رسید (جدول  .)1حیوانات در طول هفتههای قبل از شروع تمرین هدا ،بدا صدعود از نردبدان آشدنا شددند و درصدورت
خودداری از صعود ،از شوک الکتریکی کموات استفاده میشد .تمرینها در سهنوبت چهدارتکدراری انجدام مدیشدد و
از منابا معتبر اخی شد ( .)1،11،10همچنین ،اثربخشی این نوع تمرین مقاومتی در آمادگی عضدالنی در پدژوهشهدای
پیشین به تأیید رسیده بود ( .)11گروه کنترل (شاهد) نیز جهدت تجربدة کلیدة ویژگدیهدای محیطدی موجدود (صددای
نوارگردان ،نردبانها و پژوهشگران در حین تمرین) بهجز تمرین ،در محل تمرینها حضور داشت.
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حدود 3دقیقه استراحت بین نوبتها و حدود  11ثانیه بین تکرارها درنظر گرفته شد .این شیوۀ تمرینی با انددکی تغییدر

اثر هشتهفته تمرین مقاومتي بر فعاليت استيلکوليناستراز کل ...

جدول  .5تمرینهاي مقاومتي در 1دور 4تکراري روي نردبان  5متري با  96پله.
هفته
بار (درصد
وزن بدن)

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

31

01-41

111

121-131

141-151

101-105

141-1.1

211

آمادهسازي بافت 44 :ساعت پ

از آخرین جلسة تمرین ،حیواندات بدا ترکیبدی از  51-31( Ketamineمیلدیگدرم/

کیلوگرم وزن بدن) و  5-3( Xylazineمیلیگرم /کیلوگرم وزن بدن) بیهوش شدند و عضالت نعلی آنها دروضعیت
استریل ازطریق ایجاد شکاف روی ناحیة پشتی جانبی 1در اندام پشتی تحتانی جدا شد .بافتهای موردنظر بالفاصله در
نیتروژن مایا (دمای  -1.1درجه) منجمد شدند و ضمن انتقال به آزمایشدگاه ،در دمدای  -41درجده تدا زمدان اجدرای
سنجش آزمایشگاهی نگهداری شدند .بافتها هموژن شدند و با استفاده از روش الکتروفورزو (پلدیاکریدلآمیدد 1/11
غیرتقلیبی) زیرواحدهای فرعی استیلکولیناستراز در آن جدا شد و سپ  ،از کیت مخصوص سدنجش میدزان فعالیدت
استیلکولیناستراز محصول کشور ژاپن به روش االیزا استفاده شد .بدرای همدوژنکدردن از بدافر Phosphate( PBS
 )Buffer Salineبا ترکیب آپروتینین ( )Aprotininبهمثابة آنتیپروتئآز استفاده شد ( )1mlو سدپ  ،بدا دور 1111
 rpmبهمدت  15دقیقه سانتریفیوژ شدند و دو بخش محلول فوقانی  Supernatantو رسدوب  Pelletآنهدا از هدم
پزشکی شهیدبهشتی انجام شد .بخش محلول فوقانی  Supernatantجهت اندازهگیری میزان فعالیدت اسدتیلکدولین-
استراز نوع  A12استفاده شد.
تجزيه و تحلیل آماري :پ

از کسب اطمینان از طبیعیبودن توزیا دادهها با آزمون کولمدوگروف -اسدمیرنوف ،بدرای

بررسی اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از آزمون مقایسة  tدر دو گدروه مسدتقل اسدتفاده شدد .تمدام عملیدات آمداری
پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة  14و سطح معناداری  P>1/15انجام شد.
یافتهها

افزایش توانایی برای حمل  211درصد وزن بدن در موشهایی که در آغاز تمرین ،برای حمل بار  31درصد وزن بددن
با مشکل روبهرو بودند ،حاکی از افزایش قدرت آنان بود؛ ضمن اینکه وزن حیوانات گدروه تمدرین مقداومتی در پایدان
تمرینها تقریباً با حیوانات گروه کنترل برابر بود (جدول  .)2بنابراین ،بهنظر میرسد پژوهش حاضر به افزایش قددرت
موشهای صحرایی پ
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جدا شد .هموژن و سانتریفیوژ در دانشگاه تربیتمدرس و تحلیل در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشدگاه علدوم-

از هشتهفته تمرین مقاومتی صعود از نردبان با حمل وزنه منجر شده است.
جدول  .9وزن حيوانات پيش و پس از تمرینها (برحسب گرم).

پیش از تمرینات

103933±09011

101951±09110

20.±209532

201910±1.9141

پ

از تمرینات

1. Dorsolateral
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زمان/گروه

گروه کنترل

گروه مقاومتی
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ارزیابی طبیعیبودن توزیا دادههدای مربدوط بده میدزان فعالیدت اسدتیلکدولیناسدتراز ندوع  A12بدا اسدتفاده از آزمدون
کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد که توزیا دادهها طبیعی است .آزمون  tدر گروههای مستقل نشدان داد کده تفداوت
معناداری در میزان فعالیت استیلکولیناسدتراز ندوع  A12بدین گدروه تمدرین ( )unit/ml 1923±191.و گدروه کنتدرل
( )unit/ml 1931±1913در عضلة نعلی وجود ندارد (( )P=19241شکل .)1

استیل کولین استراز A2

0.35
0.3

0.2

0.31

0.23

گروه کنترل

گروه مقاومتی

unit/ml

0.25

0.15
0.1
0.05
0

همچنین ،آزمون  tدر گروههای مستقل نشان داد که میزان فعالیت استیلکولیناستراز کل در عضلة نعلی بین دو گروه
تمرین مقاومتی ( )1/003±1/311و گروه کنترل ( )1/133±1/442تغییر معناداری ایجاد نکرد (( )P=1/212شکل .)2

استیل کولین استراز A2

1.2
1
0.8

گروه کنترل

گروه مقاومتی

unit/ml

1.033

0.773

0.6
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شکل  .5تمرین مقاومتي در ميزان فعاليت استيلکوليناستراز نوع  A12در عضلة نعلي تغييري ایجاد نکرد.

0.4

0

شکل  .9تمرین مقاومتي در ميزان فعاليت استيلکوليناستراز کل در عضلة نعلي تغييري ایجاد نکرد.
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0.2

اثر هشتهفته تمرین مقاومتي بر فعاليت استيلکوليناستراز کل ...

بحث
افزایش درخور توجه قدرت و فقدان تفاوت وزن حیوانات گروه تمرین مقاومتی با گدروه کنتدرل پد

از هشدتهفتده

تمرین ،ممکن است حاکی از آن باشد که تمرین تا حد زیادی بهطور ویژه ازطریق اِعمال سازگاریهای عصبیعضالنی
موجب بهبود قدرت شدهاست .البته ،با توجه به اینکه درصد چربی بدن حیوانات اندازهگیری نشدده اسدت ،نمدیتدوان
دربارۀ وزن عضالنی حیوانات و وقوع یا عدم وقوع هایپرتروفی در حیوانات با قاطعیت نظدر داد .بدااینحدال ،طراحدی
تمرین نیز بهگونهای هدفمند با اِعمال تعداد تکرارهای پایین (چهارتکرار برای هر نوبت) و مدتزمان اسدتراحت زیداد
بین نوبتها (3دقیقه) ،سعی در افزایش قدرت بیشینه داشت ( )11،14و توانست افزایش توانایی جابهجایی وزنههدا تدا
حد  211درصد وزن بدن را ممکن سازد .براساس نتایج پژوهش حاضر ،تفاوت معنداداری در میدزان فعالیدت اسدتیل-
کولیناستراز نوع  A12بین گروه تمرینی و گروه کنترل در عضالت نعلی وجود نداشت .تأثیرناپدییری فعالیدت اسدتیل-
کولیناستراز عضلة نعلی ممکناست مبین عدم درگیری کامل این عضدله در ایدن ندوع تمدرین مقداومتی باشدد کده در
پژوهشهای مشابه نیز گزارش شدهاست ( .)11سوخو و همکاران ( )2113نیز با اجرای تمرین مقاومتی هشتهفتدهای
روی نردبان های مشابه پژوهش حاضر ،در تودۀ عضالنی و تنش ویژۀ عضدالت نعلدی ،دوقلدو و پالنتداری

تغییدرات

زیادی مشاهده نکردند ،اما این عوامل در عضلة  FHLبهطور معنادار (بهترتیب  1095و 23درصدد) بهبدود یافدت (.)11
بناییفر و همکاران نیز با اجرای تمرین مقاومتی هشتهفتهای روی نردبانهای مشابه پژوهش حاضر ،افدزایش زیدادی
گفتنی است که سوخو و همکاران ( )2113توانستند معادل  332درصد وزن بدن موشها به دُم آنها وزنه ببندند کده در
پژوهش حاضر میسور نشد .بنابراین ،پایینبودن شدت تمرین در پژوهش حاضر میتواند یکی از دالیل احتمالی معندادار
نبودن تغییر این آنزیم باشد .همچنانکه قراخانلو و همکاران ( )1344نیز تغییرات  1CGRPدر پیوندگاه عصبیعضدالنی
را بر اثر تمرین مقاومتی 12هفتهای (باالرفتن از فن

با حمل  31درصد وزن بدن در طی هفتههای پایانی) ،بده شددت

تمرین نسبت دادند ( .)1.این پژوهشگران اثر تمرینهای ترکیبی (استقامتی و مقاومتی) را بدر میدزان  CGRPبیشدتر از
تمرینات مقاومتی یا استقامتی صِرف گزارش کردند .بهنظر میرسد اگر در پژوهش حاضر میتوانستیم شدت تمرینداتی
برابر با پژوهش سوخو را اِعمال کنیم ،یا دورۀ تمرین را طوالنیتر طراحی میکردیم ،احتماالً تمرینها موجب افدزایش
میزان فعالیت استیلکولیناستراز نوع  A12میشد که باید در پژوهشهای آتی بررسی شود .همچنین ،گفتندی اسدت کده
سوخو و همکاران از موشهای صحرایی اسپراگداولی استفادهکردهاند که بهطور متوسدط بدیش از  111گدرم بیشدتر از
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( 31درصد) در میزان فعالیت استیلکولیناستراز نوع  A12در عضالت  FHLموشهای صحرایی بهدست آوردندد (.)10

موشهای صحرایی ویستار در پژوهش حاضر وزن دارند ( .)11این امر میتوانسته به باالتربودن شدت تمرین ازطریدق
بار مطلق بیشتر آویزانشده به حیوانات کمک کند.
از سویی دیگر ،مشخص شدهاست که رهایش سریا استیلکولین و انتقال سریا سیناپسی از پیونددگاه عصدبیعضدالنی
حاضر در عضلة نعلی ،که عضلة کندانقباض شناخته شدهاست ،در پاسخ به تمرین میزان فعالیت استیلکولیناستراز نوع
 A12بهبود نیافت .بنابراین ،میتوان نوعی ارتباط بین نوع تار و بهبود میزان فعالیت استیلکولیناستراز ندوع  A12متصدور
شد که الزمة انتقال سریا سیناپسی است .از سویی دیگر ،پیوندگاه عصبیعضالنی( )NMJدر پاسخ بده تغییدر نیازهدای
عملکردی ،تغییر شکل میدهد .پ  ،میتوان گفت که هر عامل محرکی که وضعیت عادی تارهای عضالنی ،واحددهای
1. Calcitonin Gene-Related Peptide
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اغلب از طریق کانالهای کلسیمی پیشسیناپسی نوع  P/Qدر پسدتانداران انجدام مدیپدییرد ( )15،21کده در پدژوهش
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 تمام این حالتها را میتوان به بدیثبداتی یدا. سبب تغییر در این عوامل میشود، را بههم بریزدNMJ حرکتی و سازمان
 بهنظر میرسد در پژوهش حاضر با توجه به درگیر نشدن کامل این.)21( بههمخوردن وضعیت عادی عضله نسبت داد
 یافتههای مربوط به میزان فعالیت. وضعیت عادی عضله برهم نخوردهاست،نوع تار در تمرین مقاومتی صعود از نردبان
- این یافته.استیلکولیناستراز کل نیز نشان داد که در عضلة نعلی تمرین مقاومتی دارای فعالیتی برابر با گروه کنترل بود
) در10(  با مقایسة نتایج پژوهش حاضر با نتایج بناییفر و همکاران، همچنین. حمایت میکندA12 ها از نتایج زیرواحد
 بهصورت قابل توجهی دارای میزان فعالیت استیلکدولیناسدتراز کدل و ندوعFHL  عضلة،هر دو گروه مقاومتی و کنترل
 در، این ندوع تفداوت در فعالیدت اسدتیلکدولیناسدتراز در میدان دو ندوع تدار. بیشتری نسبت به عضلة نعلی استA12
 این موضوع نیز از انتقال سریاتر تکانة عصبی در پیوندگاه عصبیعضالنی.)1( پژوهشهای پیشین نشان داده شدهاست
در تارهای تندانقباض نسبت به تارهای کندانقباض حکایت دارد و احتماالً میتواند در پاسدخپدییری انتخدابی تارهدای
.تندانقباض به تمرینهای مقاومتی نقش داشته باشد
نتیجهگیری

 افزایش رهایش استیلکولین بر. نتایج پژوهش حاضر با اغلب پژوهشهای پیشین در این زمینه مغایر است،بهطورکلی
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 پدژوهش.تمرینهای ورزشی بهویژه تمرینهای استقامتی در پژوهشهای پیشین گزارش شدده اسدت

اثر انواع مختل

حاضر نشانداد که احتماالً تمرین مقاومتی نمیتواند موجب افزایش رهایش استیلکولین در عضلهای شود که بدار کدار
 با توجه به اینکه تغییر در محتوای استیلکولیناستراز در این عضله بر اثر این، بااینحال.خیلی زیادی بر آن وارد نیست
 انجام پژوهشهای بیشتر با شدتها و مدتهای تمرینی بیشتر جهت نتیجهگیدری قداطا،نوع تمرین هنوز منتفی نیست
.در این زمینه ضروری است
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