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چکیده
 تعیین اثر فاصلههای، هدف پژوهش حاضر. بسیار مهم است، برای رسیدن به سازگاری،تعیین بهترین میزان فاصلۀ استراحت بین دورههای تمرین مقاومتی
)IGF-1( ) و عامل رشد شبهانسولینی یكCGRP( گوناگون استراحت بین نوبتهای یك جلسه تمرین مقاومتی بر بیان ژن پپتید وابسته به ژن کلسیتونین
 گروههای تمرینی یك جلسه تمرین مقاومتی. بهصورت تصادفی در هفت گروه قرار گرفتند، سر موش صحرایی نر ویستار42 ، به این منظور.در عضله بود
. ثانیهای بین نوبتها را اجرا کردند183  و153 ،123 ،33 ،23 ،33  پنج تکرار با استراحتهای، پله) با چهار نوبت22 (صعود از نردبان عمودی یكمتری با
CGRP  میزان بیان ژن. استفاده شدRT-qPCR  از تکنیكIGF-1  وCGRP  برای ارزیابی بیان ژن. درصد وزن بدن موشها بود153 اضافهبار برابر با حدود
 بهطور معنیداری،) بین دورههای تمرینی استراحت میکردندP=0.001(  ثانیه33 ) وP=0.001(  ثانیه23 ،)P=0.001(  ثانیه33 عضلۀ نعلی در گروههایی که
 مطابق.)P=0.12(  عضله در بین گروهها تفاوت معنیداری نداشتIGF-1  میزان بیان ژن، بااینحال. ثانیه بود183  و153 ،123 ،پایینتر از گروههای کنترل
 به نظر میرسد این دامنۀ استراحتی را نقطۀ افتراق بیان ژنهای فعالشونده در فرآیندهای توسعۀ قدرت و حجیمسازی در سطح سلولی،یافتههای پژوهش حاضر
.مطرح کرد
. فاصلۀ استراحتها، عامل رشد شبهانسولینی، پپتید وابسته به ژن کلسیتونین، تمرین مقاومتی:کلیدواژهها

The effects of different rest interval durations between resistance exercise sets
on gene expression of CGRP and IGF-1 of muscle in male wistar rats
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Abstract
Determining the best rest interval durations between resistance exercise sets for adaptation is very
important. This study investigated the effect of different rest intervals duration between resistance exercise
(RE) sets on the gene expression of CGRP and IGF-1. Forty two male Wistar rats were randomly divided in
to 7 groups. The resistance exercise included one session of climbing on one meter ladder with 26 steps.
Exercise included 4 sets of 5 repetitions with an overload of 150 percent of the rat's body weight and 30, 60,
90, 120, 150 and 180 seconds rest intervals. The qRT-PCR technique was used to evaluate the gene
expression of CGRP and IGF-1. The gene expression of CGRP in soleus muscles following RE with rest
intervals of 30 (P=0.001), 60 (P=0.001) and 90 seconds (P=0.001) were significantly lower than 120, 150
and 180 seconds. However, there were no significant differences in the gene expression of IGF-1 among all
groups (P=0.12). Based on our results, it seems that these rest interval domains can be addressed as a cut
point of gene expression for the strength and hypertrophy developing process at the cellular level.
Keywords: Resistance Exercise, Calcitonin Gene Related Peptide, Insulin-Like Growth Factor 1, Rest Intervals.
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مقدمه

تمرینهای مقاومتی شیوة کارآمدی از تمرین برای افزایش قدرت عضالنی ،حجم عضالنی ،توان و استقامت
عضالنی قلمداد میشود ( .)1انقباض عضالنی و تولید حرکت نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاههای عصبی
و عضالنی است .انتقال عصبی عضالنی فرآیندی بسیار پیچیده است .عوامل بسیاری نیز در فرآیند بهبود قدرت
و افزایش حجم عضالنی دخیل هستند که از بین آنها میتوان به نوروپپتیدهای عصبی اشاره کرد .نوروپپتیدهای
زمان تمرین برای دستگاه عصبی عضالنی اتفاق میافتد ،نقش بسیار مهمی ایفا میکنند .نانو و همکاران ()2312
نشان دادند که قدرت انقباض عضله ،به تواتر باالی تحریك عصب و رهایش بیشتر میانجی شیمیایی در پیوندگاه
عصبی -عضالنی وابسته است ( .)3پپتید وابسته به ژن کلسیتونین )CGRP( 1یکی از نوروپپتیدهایی است که
از اهمیت فوقالعادهای در دستگاه عصبی عضالنی برخوردار است ( CGRP .)2یك پپتید  31اسیدآمینهای
است که در محل پیوندگاه عصبی-عضالنی 2جهت کنترل تعداد گیرندههای استیلکولینی 3عمل میکند (.)2
پژوهشها دربارة نقش  CGRPدر تولید نیروی عضالنی حاکی از این است که  CGRPغالباً در دستگاه
عصبی مرکزی و محیطی تولید میشود ( )4و در پاسخ به تحریك الکتریکی از پایانههای عصبی -عضالنی رها
میشود .آزادشدن آن نیز همراه با کاتکوالمینها سبب افزایش  cAMPدر تارهای عضالنی میشود (.)5
زمانیکه  CGRPبه گیرندة خود متصل میشود ،آدنیالت سیکالز را فعال میکند که آن هم cAMP
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عصبی در انتقال عصبی عضـالنی اهمیتی خاص دارند ( .)2عالوهبراین ،آنها در تغییرات ساختاریای که در

درونسلولی را افزایش میدهد و سبب ساخت گیرندههای استیلکولین میشود .در دستگاه عصبی محیطی
 CGRPهمراه با استیلکولین وجود دارد .مطالعات نشان میدهند که افزایش  CGRPموجب بیان ژن
بیشتری در پیوندگاه عصبی-عضالنی به گیرندهها متصل میشود که این رخداد ،رهایش یونهای کلسیم بیشتر
از شبکۀ سارکوپالسمی ،اتصال سرهای میوزین و جایگاههای اکتین بیشتر و در نتیجه تولید پتانسیل عمل قویتر
را به دنبال دارد ( .)2،1بهلحاظ نظری ،مجموعۀ سازوکارهای بیانشده به تولید قدرت بیشتر توسط عضالت
میانجامد .مطابق پژوهشهای انجامشده ،افزایش فعالیت عصبی -عضالنی ( )8و بهویژه تمرین مقاومتی،
 CGRPرا در عضالت افزایش دهد تا از این طریق ،بخشی از سازوکار عصبی عضالنی افزایش قدرت عضالت
را توجیه کند (.)3،13
 IGF-1بهمنزلۀ یك هورمون آنابولیك ،بهصورت سیستمیك (رهاشده از کبد) و موضعی (در عضله) تولید
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 mRNAمربوط به زیرواحد آلفای گیرندههای استیلکولینی در عضالت اسکلتی میشود؛ در نتیجه ،استیلکولین

میشود و تولید پروتئولیز 4را کاهش میدهد و تولید پروتئین را تحریك میکند ( IGF-1 .)11تزریقشده
بهصورت موضعی در عضله تمام فعالیتهای سازوکار حجیمسازی ،از جمله افزایش تکثیر سلولهای
شبههورمون نقش مهمی در حجیمسازی عضله ایفا میکند ( .)12بااینحال ،کمبود سرمیِ  IGF-1مانع افزایش
5. Satellite Cells

3. Acetylcholine Receptors
4. Proteolysis
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ماهوارهای 5،بیان ژن و ساخت پروتئین را دستخوش تغییر قرار میدهد؛ بنابراین ،افزایش بیان ژن این
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حجم ناشی از اجرای تمرینات مقاومتی نمیشود و تزریق سیستمیك آن در غیاب بار مکانیکی نیز هایپرتروفی
تار عضالنی را تحریك نمیکند ( .)13با اینکه افزایش موضعی در تولید  IGF-1متعاقب تمرینات آسیبزا
بهوجود می آید ،دربارة ورود آن به گردش خون ابهام وجود دارد ( .)14این مشاهدات نشان میدهد که ارتباط
علت و معلولی بین  IGF-1سیستمیك و موضعی وجود ندارد و برای بررسی پاسخها و سازگاریهای ناشی
از تمرینات ورزشی ،بهتر است به سطوح  IGF-1خود عضله یا بیان ژن آن رجوع شود .پژوهشهای انجامشده
اثبات رساندهاند ( .)15بااینحال ،اجرای تمرینات مقاومتی سنگین در یك جلسه ممکن است باعث بروز
پاسخهای حاد موضعی و سیستمیك در الگوهای بیان ژن ،ساخت پروتئین و متابولیسم عضالت شود که برای
ایجاد سازگاریهای آتی در یك دورة تمرینی طوالنی حائز اهمیت هستند ( .)12،11آتیانن و همکاران ()2311
و کیدو و همکاران ( )2312نیز افزایش بیان ژن  IGF-1عضلۀ اسکلتی را بر اثر اجرای یك جلسۀ تمرینی
واحد گزارش کردهاند ( .)18،13از طرفی دیگر ،طول فاصلۀ استراحت بین دورهها و حرکتها از متغیرهایی
است که اهمیت فراوانی دارد و پاسخها و سازگاریهای بدن را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)11،23زمان استراحت
بین نوبتها باید بر پایۀ هدف تمرین تجویز شود ،اما ممکن است دستخوشِ عوامل زیادی قرار گیرد .مدت
زمان استراحت بین نوبتها باید برای بازیابی منابع انرژی کافی باشد.
پژوهشهای انجامشده دربارة مدت زمان استراحت بین دورههای تمرینی ،زمانهای استراحت  3 ،1و  5دقیقه
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افزایش معنادار بیان ایزوفرمهای  IGF-1عضلۀ اسکلتی را بهدنبال اجرای تمرینات مقاومتی طوالنیمدت به

را مقایسه کردهاند ،اما اغلب آنها بر نتایج اجرایی حاصل از این فاصلههای زمانی مختلف متمرکز شدهاند و
سازوکارهای سلولی و مولکولی این تغییرات را کمتر بررسی کردهاند .گرجیك و همکاران ( )2318در مطالعۀ
فاصلههای زمانی بیش از  2دقیقه استراحت الزم است ،اما در افراد تمریننکرده (احتماالً بهدلیل آمادگی کمتر)
فاصلههای زمانی حتی  23ثانیهای هم میتواند قدرت را بهبود بخشد .آنها تأکید کردند که سازوکارهای سلولی-
مولکولی این یافتهها مشخص نیست و پژوهشهای بیشتری الزم است ( .)21با توجه به پژوهشهای
انجامگرفته ،ابهامهای فراوانی دربارة سازوکارهای سلولی اثر مدتهای مختلف استراحت در طول تمرینات
قدرتی بر سازگاریهای عصبی -عضالنی وجود دارد ،بهطوریکه هیچ پژوهشی میزان پروتئین یا بیان ژن
 CGRPو  IGF-1عضله را بهدنبال فاصلههای متفاوت استراحت مختلف بین نوبتهای تمرین قدرتی
اندازهگیری نکرده است تا مرز دقیق بین پاسخها و سازگاریهای سلولی منجر به فرآیندهای حجیمسازی و
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مروری خود بر پژوهشهای انجامشده در این زمینه به این نتیجه رسیدند که برای بهبود قدرت افراد تمرینکرده

قدرت بیشینه نمایان شود .نتایج این پژوهش میتواند سازوکارهای تمرین قدرتی در سطح سلولی را تشریح
کند و دربارة فاصلههای زمانی استراحت نسبتاً دقیق بین نوبتهای تمرینی در تمرینات قدرتی ،راهنماییهایی
توسعۀ قدرت و حجیمسازی چه میزان است؟

25
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ارائه دهد و به این سؤال پاسخ دهد که وجه افتراق دامنۀ استراحت بیان ژنهای فعالشونده در فرآیندهای

مطالعۀ تأثیر فاصلههاي گوناگون استراحت بین نوبتهاي...

روششناسی

در این مطالعۀ تجربی 42 ،سر موش صحرایی نر ویستار با سن  8هفته ،با میانگین وزنی  212/11±15/48گرم
از انستیتو پاستور ایران خریداری شد .در طی پژوهش ،حیوانات در گروههای چهار یا پنج تایی در قفسهای
مخصوص پلیکربنات شفاف ،دمای اتاق  22±2سانتیگراد و رطوبت  45±5درصد و طبق چرخۀ  12:12ساعت
خواب و بیداری (تاریکی به روشنایی) نگهداری شدند .آب و مواد غذایی (رژیم پایۀ استاندارد تهیهشده از
و تمرینهای مقاومتی در هفتۀ نهم ،به مدت یكهفته (پنج جلسه) انجام شد .موشهای صحرایی در جلسههای
آشنایی ،با وزنهای به مقدار  13تا  33درصد وزن خودشان ،که به دمشان وصل شد ،از نردبانی به ارتفاع یك
متر (22پله) و با شیب  33درجه ،سهبار باال رفتند .در پایان این دوره ،موشهای صحرایی ،بهصورت تصادفی
(با توجه به وزن) ،به هفت گروه ،کنترل ) 33 ،(n=6ثانیه استراحت بین نوبتهای تمرینی ) ،(n=6استراحت
 23ثانیهای ) ،(n=6استراحت  33ثانیهای ) ،(n=6استراحت  123ثانیهای ) ،(n=6استراحت  153ثانیهای
) (n=6و استراحت  183ثانیهای ) (n=6بین نوبتهای تمرینی تقسیم شدند.
با توجه به یكجلسهای بودن طرح و جهت رعایت اخالق پژوهش ،از کمترین تعداد موش صحرایی ممکن
استفاده شد (کد اخالق .)ZNU.ECRA.2018-4 :تمرین اصلی شامل یكجلسه صعود از نردبان مخصوص
یكمتری با  22پله انجام گرفت .در این تمرین ،پس از بستن وزنههایی برابر با  153درصد وزن بدن موشها
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شرکت خوراک دام پارس تهران) آزادانه در دسترس حیوانات بود .دورة آشنایی موشهای صحرایی با محیط

به دم موشهای صحرایی ،آنها وادار به صعود از نردبان  33درجه شدند .موشهای صحرایی گروههای تمرینی
مختلف ،تمرین را در چهار نوبت با پنج تکرار اجرا کردند ( .)22بار معادل  153درصد وزن بدن موشها به
پنج تکرار بیشینه نیز بهدلیل حدواسط بودن این تعداد تکرار برای ایجاد تغییرات قدرت بیشینه ( 1تا  )4و
حجیمسازی ( 2تا  )12بود ( .)23موشها (بالفاصله پس از پایان جلسۀ تمرین) با ترکیبی از کتامین ( 33تا 53
میلیگرم بهازای هر کیلوگرم از وزن بدن) و زایالزین ( 3تا  5میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن)
بیهوش شدند .سپس ،نمونههای عضالت نعلی موشهای صحرایی گرفته شد .برای جلوگیری از تداخل اثر
زمان تشریح ،موشها بهصورت متناوب از گروههای مختلف تشریح شدند .پس از تشریح و نمونهبرداری،
نمونهها با ازت مایع منجمد شد و جهت اجرای کارهای آزمایشگاهی ( )RT-qPcrدر یخچال با دمای منهای
 83درجۀ سانتیگراد نگهداری شد.
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این دلیل انتخاب شد که موشها فقط پنج بار میتوانستند این بار را جابجا کنند (پنج تکرار بیشینه) .انتخاب

آمادهسازی و استخراج  RNAاز بافتها
هموژن شد .سپس 233 ،میکرولیتر کلروفرم به هر تیوپ اضافه شد .سانتریفیوژ نمونهها به مدت  15دقیقه با
دور  00111 rpmدر دمای  4درجۀ سانتیگراد صورت گرفت .فاز آبی حاوی  RNAبه میکروتوب جدید

22
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یك میلیلیتر محلول ( RNX-plusشرکت سیناژن-ایران) به میکروتیوپهای محتوی نمونه اضافه و به خوبی
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منتقل و هم حجمِ آن ایزوپروپانول سرد اضافه شد .سپس ،میکروتیوپها در دستگاه سانتریفیوژ به مدت 13
دقیقه با دور  12333در دمای  4درجۀ سانتیگراد  RNAقرار داده شدند و با تخلیۀ ایزوپروپانول پلت RNA
بهدست آمد .شستوشوی  RNAبهمنظور حذف آلودگیهای نمکی از آن با افزودن  53میکرولیتر اتانول 15
درصد و سانتریفیوژ به مدت  8دقیقه با دور  1533در دمای  4درجۀ سانتیگراد صورت پذیرفت .برای بررسی
کیفی و کمی RNAهای استخراجشده ،از ژل آگارز  1/5درصد و جذب اسپکتروفتومتری با استفاده از دستگاه
شده از بافتها به تفکیك روی ژل آگارز  1درصد ران گردید و دو باند  s28 RNAو  s18مشاهده شد.
همچنین ،با استفاده از دستگاه نانودراپ (شرکت  )R&Dمیزان غلظت  RNAو ODهای  223/283و
 223/233بهمنزلۀ شاخصهایی برای بهترتیب پروتئین و فنولی بررسی شد ( cDNA .)24با استفاده از کیت
( master mix RTشرکت  ،geneallکرة جنوبی) بر طبق دستور کار شرکت به این شرح ساخته شد :یك
میکرولیتر از  RNAاستخراجی (بین  133تا  1333نانوگرم) ،یك میکرولیتر پرایمر  oligodTده پیکومول،
دوازده میکرولیتر مسترمیکس  RTدر حجم نهایی بیست میکرولیتر در دمای  42درجۀ سانتیگراد برای یك
ساعت قرار داده شد .سپس ،جهت غیرفعالسازی آنزیم ،میکروتیوبها در دمای  13درجۀ سانتیگراد برای 5
دقیقه قرار داده شد .واکنش  qPCRدر دستگاه  QIAgen( Rotorgene 3000آمریکا) با استفاده از
کیت  ،SoliceBiodyne( 5X master mix evagreenاستونی) انجام گرفت .برنامه حرارتی شامل 15
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نانودراپ (شرکت  )R&Dاستفاده شد ( .)24برای اطمینان از صحت انجام تلخیص  RNA ،RNAاستخراج-

دقیقه در دمای  35درجۀ سانتیگراد و  45سیکل شامل ( 35دناچوریشن-1جداسازی رشتههای 52 ،)DNA
(آنئلینگ -2کاهش دما برای اتصال پرایمرها) و ( 12اکستنشن -3طویلشدن رشتههای  )DNAدرجۀ سانتیگراد
گرفته شد (جدول  .)1نتایج  ctبهصورت دو تکرار در دستگاه  Real Time PCRبهدست آمد .تحلیل دادهها
پس از تبدیل لگاریتمی دادهها در نرمافزار  GenEx ver5انجام شد.
جدول  .8توالي پرایمر ژنهاي هدف و ژن مرجع پژوهش
ژن

Accession numbers

CGRP-α

NM_001033956.1

IGF-1

XM_006241194.3

beta-actin

NM_031144.3

توالی پرایمر
F: CCCAGAAAGAAGGTTACACAA
R: ATAGGGAGAAGGGTTTCAGTA
F: GAGAAGGAAAGGAAGTAC
R: TGGTATTGAACTCATTATT
F: GAAGATCAAGATCATTGCTCCT
R: TGGAAGGTGGACAGTGAG

Amplicon
)(bp
131

23˚c

184

58˚c

84

22 ˚c

Tm
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هر کدام  12ثانیه بود .ژن  beta-actinبهمنزلۀ ژن مرجع برای هر نمونۀ  cDNAدر کنار ژن هدف بهکار

روش آماری :توان دوم منهای دلتا دلتای سیتی ( ) 2-ΔΔCTبا کسر دادة خام ژن هدف از ژن مرجع و گروه
تمرین از گروه کنترل و سپس با بهتواندومرساندن آن بهدست آمد .برای بررسی چگونگی توزیع دادههای نهایی

2. Annealing

3. Extension

21

1. Denaturation
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گروهها ،از آزمون شاپیرو-ویلك و سپس از آزمون تحلیل واریانس یكطرفه استفاده شد در صورت وجود

مطالعۀ تأثیر فاصلههاي گوناگون استراحت بین نوبتهاي...

معنیداری نیز از آزمون تعقیبی گیمز هاول 1استفاده شد .سطح معنیداری در سطح  p≤0.05در نظر گرفته شد
و کلیۀ محاسبههای آماری این طرح با نرمافزار رایانهای اس.پی.اس.اس  22انجام گرفت.
یافتهها

نتایج آزمون شاپیرو-ویلك نشان داد که توزیع دادهها در هر دو بخش  CGRPعضله و  IGF-1عضله طبیعی
است .آزمون آنوا 2نشان داد که بین میزان بیان ژن  CGRPعضلۀ گروههای تمرینی با فاصلههای استراحت
بیان ژن  CGRPعضله در گروههای  33ثانیه ( 23 ،)1/21±1/23ثانیه ( )3/41±1/33و  33ثانیه ()1/22±3/23
بهطور معنیداری پایینتر از گروههای کنترل ( 123 ،)13/33±2/23ثانیه ( 153 ،)22/43±1/53ثانیه
( )22/38±1/33و  183ثانیه ( )23/53±1/23است ( - P=0.001نمودار.)1
 CGRPعضله

25.0000
20.0000
15.0000

#

*

±

10.0000
5.0000
0.0000
ctrl

گروه های تمرینی با فواصل استراحت مختلف
نمودار  .8میزان بیان ژن  CGRPعضله بین فاصلههاي مختلف استراحت
* تفاوت معنيدار نسبت به گروههاي کنترل 821 ،ثانیه 851 ،ثانیه و  811ثانیه.
 ±تفاوت معنيدار نسبت به گروههاي کنترل 821 ،ثانیه 851 ،ثانیه و  811ثانیه.
 #تفاوت معنيدار نسبت به گروههاي کنترل 821 ،ثانیه 851 ،ثانیه و  811ثانیه.

از طرفی دیگر ،نتایج تحلیل واریانس یكطرفه نشان داد مقدار بیان ژن  IGF-1در عضله بین گروه کنترل
( )4/83±1/43و گروههای تمرینی 33ثانیه ( 23 ،)1/32±2/24ثانیه ( 33 ،)1/21±2/34ثانیه (،)4/21±1/53
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 180ثانیه

 150ثانیه

 120ثانیه

 90ثانیه

 60ثانیه

 30ثانیه

واحد بیان ژن (تغییر چند برابری)

30.0000
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مختلف تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)F)2،22(=31/45 ،P=3/331آزمون تعقیبی گیمز هاول نشان داد میزان

 123ثانیه ( 153 ،)2/23±1/83ثانیه ( )3/31±1/51و  183ثانیه ( )5/43±2/22تفاوت معنیداری ندارد

2. ANOVA

28

1. Games Howell
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( P=0.12نمودار .)2
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 IGF-1عضله
12.00

8.00
6.00
4.00

0.00
 180ثانیه

 150ثانیه

 120ثانیه

 60ثانیه

 90ثانیه

 30ثانیه

کنترل

گروه های تمرینی با فواصل استراحت مختلف
نمودار  .2میزان بیان ژن  IGF-1عضله بین فواصل استراحتي مختلف

بحث

نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که طی یك جلسه تمرین مقاومتی شدید با زمانهای مختلف استراحت
(از  33ثانیه تا  183ثانیه) ،میزان بیان ژن  CGRPعضلۀ نعلی در گروههایی با مدت زمان استراحت  23 ،33و
 33ثانیه ،بین دورههای تمرینی بهطور معنیداری پایینتر از گروههای کنترل 153 ،123 ،و  183ثانیه میشود.
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2.00

واحد بیان ژن (تغییر چند برابری)

10.00

بااینحال ،بین گروههایی با مدت زمان استراحت  153 ،123و  183ثانیه و گروه کنترل تفاوت معنیداری
مشاهده نشد .پژوهش مشابهی که اثر زمان های گوناگون استراحت را در یك جلسۀ تمرین مقاومتی/قدرتی بر
نر ویستار انجام دادند .آنها در این پژوهش اثر دوازده هفته تمرین مقاومتی (صعود از توری دو متری برای
دسترسی به آب) را بر محتوای  CGRPعضالت بررسی کردند .یافتهها نشان داد که تمرین مقاومتی با وزن
بدن محتوای  CGRPرا در عضالت کندانقباض و تندانقباض نسبت به گروه شاهد افزایش میدهد ( .)5در
نتیجه ،تمرین مقاومتی میتواند عامل مهمی در رهایش نوروپپتید  CGRPباشد .البته ،در پژوهش مذکور،
موشها هر بار مسیر دو متری را به سمت پایین برمیگشتند و با توجه به استفادة زیاد از انقباضات برونگرا در
مسیر بازگشت ،احتمال آسیبدیدگی زیاد وجود داشته است .در این زمینه ،هومنکو و تیرولت ( )1331اثر یك
جلسه تمرین  33دقیقهای دویدن در سراشیبی را بر  CGRPدر موشهای صحرایی مادة ویستار بررسی کردند
و افزایش معنیدار  CGRPعضالت پشت ساق را  48ساعت پس از تمرین مشاهده کردند و آن را به آسیب

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1398.17.18.3.5

شاخص  CGRPبررسی کرده یافت نشد .پرنو و همکاران ( )2333پژوهشی را با استفاده از موشهای صحرایی

ناشی از اجرای این نوع تمرینها نسبت دادند ( .)25در پژوهشی دیگر ،که اسالمی و همکاران ( )2333انجام
دقیقه استراحت بین نوبتها) تغییر معنیداری در CGRPعضلۀ کندانقباض و تندانقباض ایجاد نمیکند (.)2
بهنظر میرسد که فاصلههای کوتاه استراحت در گروههای  23 ،33و  33ثانیه به نوعی تنظیم منفی یا اختالل

23
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دادند ،نتایج نشان داد ده هفته تمرین قدرتی (باالرفتن از نردبان عمودی با حمل وزنۀ ده تکرار بیشینه و دو

مطالعۀ تأثیر فاصلههاي گوناگون استراحت بین نوبتهاي...

حاد در تنظیم 1بیان ژن پپتید  CGRPمنجر شده است .احتمال دارد که این نوع تنظیم منفی ،در قالب خستگی
پس از اجرای تمرین سنگین ،موقتی باشد و بیشجبرانی 2پس از بازیافت را در پی داشته باشد .گرجیك و
همکاران ( )2318در مرور خود بر مطالعات انجامشده به این جمعبندی رسیدند که در افراد تمریننکرده حتی
استراحتهای حدود  23ثانیه هم میتواند به توسعۀ قدرت منجر شود ( .)21بااینحال ،با توجه به اثر آنی
اثباتشدة  CGRPبر انتقال عصبیعضالنی ،امکان تنظیم منفی بقیۀ پروتئینهای درگیر در انتقال سیناپسی
مدت کوتاه استراحت بین تمرینها نیز وجود دارد (.)22
رابینسون و همکاران ( )1335اثر سه فاصلۀ استراحت متفاوت ( 3دقیقه 33 ،ثانیه و  33ثانیه) را بر توان پرش
عمودی و قدرت بیشینه را مقایسه کردند .بیشینۀ قدرت حرکت اسکوات در گروه با فاصلۀ استراحت  3دقیقه
بین دورهها ،بهطور معنیداری در مقایسه با گروههای دیگر بیشتر بود ( .)21بنابراین ،ازآنجاکه افزایش بیان ژن
 CGRPیکی از شاخصهای بهبود قدرت توصیف شده است ،از نتایج یافتههای پژوهش حاضر این است که
استراحتهای کوتاهتر بین نوبتهای تمرینی مانع بهبود قدرت در مقایسه با دورههای استراحت طوالنیتر
میشود .در این پژوهش ،پس از یك جلسه تمرین مقاومتی شدید ،تغییر معنیداری در بیان ژن  IGF-1عضله
مشاهده نشد .بااینحال ،بیان ژن این شاخص در گروه تمرینی با فاصلۀ استراحتی  33ثانیه و  23ثانیه ،در مقایسه
با گروههای تمرینی دیگر ،بین  25تا  23درصد و در گروه  33ثانیه در حدود  43درصد بیشتر از گروه 123
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(گیرندههای  CGRPو استیلکولینی) یا رهایش کلسیم (گیرندههای رایانودینی یا دیهیدروپیریدینی) بر اثر

ثانیه بوده است .دربارة اثر مدت زمان استراحت بر بیان ژن  IGF-1عضلۀ پژوهشی یافت نشد .استراحتهای
کوتاه با ایجاد آسیب بیشتر در عضله حجم عضله را از طریق رهایش عوامل التهابی ،فعالسازی سلولهای
استراحت یك تا دو دقیقه را برای حجیمسازی پیشنهاد کرده است ( .)23بامن و همکاران ( )2331افزایش بیان
ژن  IGF-1عضله بر اثر اجرای یك جلسه تمرین قدرتی را با یك تا دو دقیقه استراحت بین نوبتها گزارش
کرده و بهدلیل افزایش میزان کراتینکیناز سرمی ،افزایش بیان این ژن را به آسیب عضالنی نسبت داده است
( .)33نتیجۀ این پژوهش تا حدود زیادی با پژوهش حاضر همسو است .گفتنی است که در پژوهش حاضر
تشریح موشها بالفاصله پس از اجرای تمرین انجام شده است ،درحالیکه باومن و همکاران 48 ،ساعت پس
از اجرای تمرین نمونهبرداری عضالنی انجام دادند و احتمال دارد درصورتیکه در پژوهش حاضر دست کم
چند ساعت پس از اجرای تمرین نمونهبرداری انجام میشد ،میزان بیان ژن در گروههای  23 ،33و  33ثانیه
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ماهوارهای و تنظیم مثبت بیان  IGF-1عضله افزایش میدهد ( .)28کالج آمریکایی پزشکی ورزشی زمان

میتوانست بیشتر باشد و در مقایسه با گروههای کنترل 153 ،123 ،و  183ثانیه بهطور معنیداری باالتر محاسبه
شود .همچنین ،انحراف زیاد استاندارد دادهها نیز بر این موضوع تأثیرگذار بوده است.
سازگاری های آنابولیك از طریق بیان موضعی است تا سیستمیك ( )31،32و این موضوع نقش آسیبهای
2. Overcompensation

33

1. Dysregulation
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فریستیك ( )2313و آدامز ( ) 2332در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که نقش محور  IGF-1در
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عضالنی را ،که در تمرین با استراحت کوتاه بیشتر است ،تقویت میکند .بنابر پژوهشهایی که بررسی شد ،بیان
ژن  IGF-1عضله بهمنزلۀ یکی از شاخصهای حجیمسازی عضله شناخته شده است و احتماالً در
استراحتهای کوتاه بین نوبتهای تمرینی افزایش مییابد .اما ،برای تعیین بهترین فاصلۀ زمانیِ استراحت
ابهامهایی وجود دارد .پژوهش حاضر نشان داد احتماالً برای رسیدن به حجیمسازی ،بهترین فاصلۀ استراحت
بین  33تا 23ثانیه باشد و در فاصلۀ زمانی بین  23و  33ثانیه و بین  33و  123ثانیه کاهش چشمگیری در بیان
عصب کشتشدة موشهای صحرایی ،بیان ژن  CGRPرا افزایش میدهد ( .)33این موضوع امکان همزمانی
وقوع فرآیندهای سلولی و مولکولی مربوط به سازگاریهای قدرت و حجیمسازی را تقویت میکند؛ بهویژه
اینکه ،در پژوهش حاضر ،از نوبتهای تمرینی پنج تکراری ،که مرز بین تکرارهای متناسب توسعۀ قدرت (یك
تا پنج تکرار) و حجیم سازی (شش تا دوازده تکرار) است ،استفاده شده است .تفاوت در شیوة اجرای تمرین
در پژوهش دربارة حیوانات با تمرین قدرتی مورد استفاده برای ورزشکاران از دیگر نکاتی است که میتواند
در فقدان تفاوت معنیدار در  IGF-1بین گروههای مختلف تمرینی مؤثر باشد ( .)34افزایش قدرت عضالنی
و حجیمسازی عضالت پس از تمرین مقاومتی ،از مدت زمان استراحت بین دورههای تمرینی اثر میپذیرد.
کاهش معنیدار بیان ژن  CGRPو افزایش چشمگیر بیان ژن  IGF_1بر اثر استفاده از استراحتهای کوتاهمدت
( 23تا  33ثانیه و کمتر) نشان دهندة وجود پاسخ متفاوت این دو ژن است که ممکن است اثر حجیمسازی و
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ژن این پپتید بوجود میآید .بااینحال ،ژینگ و همکاران ( )2313گزارش کردند که استفاده از  IGF-1در بافت

کسب قدرت متفاوتی در پی داشته باشد .پیش از این ،اومو و همکاران ( )2314نیز اثر تقابلی این دو ژن را
گزارش کردهاند (.)35

ازآنجاکه دستیافتن به بهترین عملکرد برای ورزشکاران حرفهای ،که موفقیت آنها به کیلوگرم و حتی گرم
قدرت و وزن بدن وابسته است ،حائز اهمیت است ،شناخت سازوکارهای سلولی -مولکولی اشکال مختلف
این تمرینها ضروری است .پژوهش حاضر ،با اجرای یك جلسه تمرین مقاومتی شدید با زمانهای گوناگون
استراحت و اندازهگیری شاخصهای مربوط به قدرت ( ،)CGRPو حجیمسازی ( )IGF-1مشخص کرد که
با فرض اینکه تغییرات بیان ژن بر اثر اجرای یك جلسه تمرین ،به تغییرات پروتئین در اثر تمرینات طوالنیمدت
بینجامد ،احتمال دارد دامنۀ استراحت بین  33تا  123ثانیه ،نقطۀ افتراق بیان ژنهای فعالشونده در فرآیندهای
توسعۀ قدرت و حجیمسازی در سطح سلولی باشد.
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