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 چکیده
 بتا تغییردهنده رشد فاکتوربا  تعامل طریق ازبر بیان ژن دکورین هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر شدت های متفاوت فعالیت ورزشی  :مقدمه

(TGF-β) .در رت های نر بالغ است 

و فعالیت ورزشی کم ( HIT، فعالیت ورزشی پرشدت )کنترلتایی  8در سه گروه ، سر رت نر بالغ 24 حاضر،  در پژوهش تجربی :مواد و روش ها

تناوب  ۵، به فعالیت ورزشی با HITگروه  پرداختند.هفته به تمرین  8پنج جلسه در هفته و به مدت های تمرینی، گروه تقسیم بندی شدند. (LITشدت )
به  LITشدند و گروه ( از هم جدا می60تا  max2VO ۵0 ای )شدتهای دو دقیقه( پرداختند، که با تناوب 90تا  max2VO 8۵ ای )شدتدقیقه 8

( از هم جدا می شدند و  ۵0تا  max2VO 4۵ ی )شدتاهای دو دقیقه( پرداختند، که با تناوب60تا  max2VO ۵۵ ای )شدتدقیقه 8تناوب  ۵اجرای 
  در همین زمان، گروه کنترل هیچگونه تمرینی نداشت.

داری از گروه یاد به طور معنیدر گروه تمرین تناوبی با شدت ز دکورینی پژوهش حاضر نشان داد، مقادیر بیان ژن ها یافته یافته های پژوهش :

نداشت  دار ترل تفاوت معنینسبت به گروه کنتناوبی با شدت پایین  تمریندر گروه های دکورین  مقادیر، در حالی که (p=001/0بیشتر بود )کنترل 

(P=0.11) ؛ مقادیر بیان ژنTGF-β ت معنی دار را نشان داد نسبت به گروه کنترل تفاو )به ترتیب تمرین پرشدت و کم شدت( در هر دو شدت تمرین
(P=0.001 ،P=0.018). 

رسد، شدت باالی فعالیت ورزشی می تواند در افزایش رشد عضالنی  با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر به نظر می :گیری نتیجهبحث و 

 مؤثرتر از شدت پایین باشد. TGF-βناشی از افزایش مایوکاین وابسته به 
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 مقدمه

 طور به، ترشحیعضالت اسکلتی به عنوان ارگان 

 الگوی از تبعیت با را هایی سایتوکاینو  پپتیدها معناداری

 انقباض به پاسخ در اندوکرین و پاراکرین، اتوکرین

انقباض . کنند می ترشح( ورزشی فعالیتعضالنی )
ی ها گروه تارهای عضالنی منجر به ترشح انواع مختلف

و  التهاب، ساز بدنوسوختکه شود؛ می ها مایوکاین
 یک اخیراً، . (1) نندکمی  فرآیندهای دیگر را تعدیل

( Decorin) دکورین نام به انقباض از ناشی مایوکاین
 مختلف های سلول رشد فعالیت که است شده شناسایی

 بتا تغییردهنده دـــرش فاکتور با تعامل طریق از را

(TGF-β) (. 2) کند می تعدیل 
با وزن  ، یک پروتئوگلیکان(Decorin) دکورین

که در ماتریکس  است کیلو دالتون 140تا  90مولکولی 
 مایوکاین به عنوان یک سلولی یا خارج سلولی قرار دارد و

 (2014) و همکارانکانزلیتر  . دکورین توسطکندعمل می
مایوکاین  پروتئوگلیکان غنی از لوسین و یک به عنوان،

مترشحه در اثر انقباض عضالنی در مقابل مقاومت 
(. 3د )نقش مهمی در رشد عضالت دار که شناخته شد

به ات و تنظیمات آن در عضالت اسکلتی ثیرتأ چهاگر 
جزئیات مورد بررسی قرار نگرفته است؛ اما در مطالعات 

شده است که دکورین در پاسخ به انقباض  اخیر، گزارش
شود. رها میگوناگونی های  عضله با استفاده از روش

میوتپ ها در انسان منتشر شده و  از انقباض دکورین
در پاسخ به تمرین مقاومتی  گردش دکوریندر سطوح 

. عالوه بر این، بیان دهد افزایش میرا حاد در انسان 
دکورین در عضله اسکلتی انسان و موش پس از فعالیت 

 دکورین . از آنجا که(3) می یابدورزشی مزمن افزایش 

مستقیما به میوستاتین، یک مهار کننده قوی رشد 
ست؛ محققین دکورین را یک تابع متصل اعضالنی 

اسکلتی بیان کردند. به  عضالتدر تنظیم رشد  پتانسیل
در پاسخ  دکورین خالصه، یافته ها نشان می دهد کهطور 

ترشح می شود و در تنظیم  ها میوتوپ از به ورزش
هیپرتروفی عضله درگیر و از این رو می تواند نقش مهمی 
در فرآیندهای بازسازی ناشی از ورزش در عضالت 

  (. 4) اسکلتی بازی کند

 ورــفاکت دارد که رندهیو گ گاندیل نیدــچن نیدکور

 Transforming growth) بتا ندهــــتغییرده رشد

factor beta) ست. ترین آنهابرجستهTGF-β ،  فاکتور
گوناگون سلول شامل  یچندکاره است که رفتارها یرشد
 میتنظ .کندی م میمهاجرت و آپاپتوز را تنظ ز،یتما ر،یتکث

احتماالً  یاسکلت عضالت زیدر هنگام تما نیمجدد دکور

TGF-β یانتقال دهنده آن محو م یها رندهیرا از گ 

مهار  کی نیهمچن TGF-β، نیوستاتیمانند م .کند
هنگام  نیاست و حذف آن توسط دکور وژنزیم یکننده قو

حال ،  نیرسد. با ا یبه نظر م یضرور عضالت زیتما

در  تر است. دهیچیپ نیتوسط دکور TGF-β میتنظ
پاسخ  یبرا نیبه دکور ازین وبالستی، مریتکث طیشرا

 رندهیوابسته به گ سمیدر مکان TGF-βکامل سلول 

LRP-1 وابسته به  نگیگنالیس .(۵) داردTGF-β  در
 LRPو  نیتوسط دکور یاسکلت عضالت زیطول تما

کامل  ی، پاسخ مهارها وبالستیشود. در م یم میتنظ

TGF-β یغشا رندهیبه اتصال دو نوع گ یبستگ 
 Transforming) یانتقال کانون یها رندهی، گیسلول

growth factor beta receptors فعال کردن ، )
رنده یو مجتمع گ Smadوابسته به  سیگنالی ریمس

 PI3K توزیدارد که به محض اندوس LRP-1/  نیدکور
(Phosphoinositide 3-kinase inhibitor )ال ـــفع
  . (6) شود یم

عضله اسکلتی به عنوان مطالعات در زمینه تأثیر 
ها در یوکاینام و نقش غدد درون ریز ی ازعضو

مطرح شده است و محققین اندکی  های ورزشیسازگاری
ی و نقش آن بر دکورین ــــعالیت ورزشــــبه تأثیر ف
( در مطالعه خود 2014کانزلیتر و همکاران ) (.7پرداختند )

 دکورینبه بررسی تأثیر انقباضات عضالنی بر تنظیم بیان 
افزایش حاکی از  یافته هاپرداختند و  هاها و رتدر انسان

فعالیت در پاسخ به  توپیهای میودکورین از لولهترشح 
در تنظیم هایپرتروفی  ی مقاومتی و استقامتیورزش

در روند بازسازی عضله اسکلتی  آننقش و عضالت 
زو و همکارن  (.3) بود ی مقاومتیورزشفعالیت مربوط به 

ثیر هشت هفته تأدر مطالعه خود به بررسی  ،(2018)
 تردمیل با شدت های متوسط و شدید بر  روی دویدن بر

های نژاد رت تاندون عضله اسکلتی در دکورین بیان
 نی دارــویستار پرداختند. نتایج حاکی از افزایش مع



 1400دوره بیست و نهم، شماره دوم، تیر   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                    

88 

فعالیت با شدت متوسط نسبت به گروه  گروه دردکورین 
دکورین در گروه فعالیت کنترل و کاهش معنی دار 

 (.8ورزشی با شدت باال نسبت به گروه کنترل بود )

TGF-β های غشایی سطح از طریق گیرنده
ترئونین کیناز و اثرات  /با فعالیت سرین  یسلول

به هسته  ،Smad هایسیتوپالسمی، از جمله پروتئین
عملکرد  در اثر فعالیت ورزشی، چندین. شودسیگنال می

بر اساس این فعل و انفعاالت برای دکورین ایجاد  مختلف

 ت وـــاس TGF-βکه از آن جمله تعدیل  شودمی
کنند، کاهش پاسخ هایی که دکورین را بیان نمیسلول

بیان کننده  دهند، کهرا نشان می TGF-βسلول به 
برای فعال سازی مسیرهای  این موضوع  است که

ستوده (. 9)به دکورین نیاز است  TGF-βسیگنالینگ 
ای که بر مدل حیوانی  (، در مطالعه1396و همکاران )

 تمرین هفته هشت حفاظتی اثر بررسیانجام دادند،  به 

و حجم تومور  TGF-β ، دکورین بیان بر تناوبی هوازی
 هشت تحقیق این در. های سرطانی پرداختندشدر مو
 بیان دارمعنی افزایش سبب تناوبی هوازی تمرین هفته

 بافت در TGF-β، کاهش میزان بیان دکورین ژن
های سرطان و کاهش رشد سلول سولئوس یعضله

 نشان شد، کنترل گروه به نسبت ورزش گروه درپستان 
( به بررسی تأثیر 2017مطالعه پوتر و همکاران ) .(10) داد

و دکورین پرداختند  TGF-βفعالیت ورزشی بر سطوح 

در گروه  TGF-βافزایش سطوح  که نتایج حاکی از
تمرین و عدم تغییر میزان بیان ژن دکورین در تاندون 

  (.11آشیل رت های نر نژاد ویستار بود )
رسد این گونه تحقیقات بیشتر بر روی نظر میبه 
ای مجزا های ورزشی هوازی و مقاومتی به گونهفعالیت

ها در اند و بیشتر به بررسی بیان این ژنتمرکز داشته
نتایج مطالعات ، که است عضالت پرداخته شدهتاندون 

متناقض بوده است. محققین، اندک و  شده توسط انجام
-شدتتأثیر  در زمینهای این در حالی است که، مطالعه

 طریق ازبیان ژن دکورین فعالیت ورزشی بر های متفاوت 

ارائه گزارش  ؛ واست صورت نگرفته TGF-β با تعامل
در این  رسد. از این رو،میمناسب ضروری به نظر 

های مختلف شدتیک دوره  ثیرتأپژوهش به بررسی 

، TGF-βدکورین و مایوکاین  بیان برفعالیت ورزشی 
 .پرداختیم

 مواد و روش ها
سر رت نر نژاد  28ی تجربی حاضر، در مطالعه

گرم(،  170±10و میانگین وزن  هفته 8ویستار )با سن 
کنترل، فعالیت ورزشی پرشدت تایی  8در سه گروه 

(High intensity training)  و فعالیت ورزشی کم
به شکل تصادفی  (Low intensity trainingشدت )

ها تحت شرایط کنترل شده در دمای رتتقسیم شدند. 

گراد و تحت چرخه خواب و بیداری درجه سانتی 3±22
 40ساعت تاریکی( و رطوبت  12ساعت روشنایی و  12)

در  درصد، بدون هیچ گونه محدودیت غذایی و آب 60تا 
دانشکده تربیت بدنی و  نکدههای پلی اتیلن حیواقفس

 نگهداری شدند. علوم ورزشی دانشگاه تهران 
ق به شماره خالپژوهش حاضر دارای کد ا

ق دانشگاه تهران است. در خالاز کمیته ا 370299/141
کار با حیوانات  خالقیاین مطالعه اصول و کلیه موازین ا

در  اخالقآزمایشگاهی طبق قوانین مصوب کمیته 
برای کاهش  .های پزشکی رعایت شده استپژوهش

ها به مدت استرس و آشنایی حیوانات با محیط جدید، رت
متر در دقیقه و  8یک هفته بر روی نوارگردان با سرعت 

پس از مرحله دقیقه در طول هر روز فعالیت کردند.  10
ها با پروتکل غیر ، حداکثر اکسیژن مصرفی رتآشناسازی
. (12) اندازه گیری شد از طریق سرعت تردمیلمستقیم 

های ورزشی بر اساس درصدی ها طبق برنامهسپس رت
که با توجه به پژوهش کمی و  max2VOاز 

(  طراحی شدند به صورت پنج جلسه 200۵همکارانش)
هفته به تمرین پرداختند و در همین  8در هفته و به مدت 

زمان گروه کنترل هیچ گونه تمرینی نداشت. هر جلسه 
 60( شامل یک ساعت )HITتمرین تناوبی با شدت زیاد )

 10تا  ۵ها رت دقیقه( فعالیت ورزشی بود که طی آن ابتدا
کردند گرم می max2VOدرصد  60تا  ۵0دقیقه با شدت 

درصد  90تا  8۵ای با شدت دقیقه 8تناوب  ۵و سپس 
max2VO تا  ۵0ای با شدت های دو دقیقهکه با تناوب

شدند را دنبال از هم جدا می max2VOدرصد  60
 ۵0دقیقه سرد کردن با شدت  ۵کردند و در آخر نیز می
را داشتند. گروه تمرین تناوبی با  max2VOد درص 60تا 

دقیقه  گرم کردن با  10تا  ۵( بعد از  LITشدت کم )
تناوب  ۵، به اجرای  max2VOدرصد  60تا  ۵0شدت 

که با  max2VOدرصد  60تا  ۵۵ای با شدت دقیقه 8
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درصد  ۵0تا  4۵ای با شدت های دو دقیقهتناوب
max2VO  و در آخر نیز از هم جدا می شدند، پرداختند

 max2VOدرصد  60تا  ۵0دقیقه سرد کردن با شدت  ۵
 (.13)را داشتند 

 دکورین و یری بیان ژن ــــــاندازه گ
TGF-β عضالنی 

حیوانات  :cDNAو سنتز  RNAاستخراج 
پس از پایان آخرین جلسه  ساعت 48 آزمایشگاهی

گرم به ازاء هر میلی ۵0تمرینی، با ترکیبی از کتامین )
گرم به ازاء هر کیلوگرم( میلی ۵و زایالزین )  کیلوگرم(

کل از عضله  RNAاستخراج  .بی هوش و تشریح شدند
با استفاده از کیت ( Soleus muscle) نعلی

QIAzol Lysis Reagent  به روش دستی و طبق
دستور العمل شرکت سازنده انجام شد. بدین صورت که 

 ،به صورت جداگانه عضله نعلیمیلی گرم بافت  ۵0حدود 
در  10به  1به نسبت  total RNAجهت استخراج 

QIAzol Lysis Reagent هموژن کوبی به روش هاون
به مخلوط هموژن لروفرم ک میکرولیتر 200سپس  گردید

ثانیه به شدت تکان داده شد.  1۵و به مدت  شده افزوده
 شد.سانتریفوژ  C°4 ،min1۵ ،g12000 محصول در

با  ۵/0به  1برداشته و با نسبت  RNAبخش محتوی 
دقیقه در دمای اتاق  10ایزوپروپانول مخلوط و به مدت 

سانتریفوژ شد.  C°4، min10 ،g12000 رها و سپس در
Pellet  حاویRNA در اتانول شستشو و در Lµ 20  آب

RNAS-Free .غلظت  حل گردیدRNA  مورد سنجش
عنوان به  2تا  8/1بین  280به  260و نسبت  واقع شد

با استفاده  cDNAسنتز  تخلیص مطلوب تعریف گردید.
و بر  Thermo fisher Reverse Transcription از

 اساس دستورالعمل شرکت سازنده صورت گرفت. 
Real time – PCR: گیری سطوح بیان جهت اندازه

 از روش کمیبافت عضله نعلی  TGF-β دکورین وژن 

Real time-PCR (Real-time polymerase chain 

reaction ) با استفاده ازSyber green  شد انجام .
 Lµ 1)شامل  Lµ 20مخلوط واکنش در حجم نهایی 

cDNA، Lµ 1  پرایمرForward ،Lµ 1  پرایمر
Reverse ،Lµ 7   آبDepc  وLµ 10 Syber green )

صورت پذیرفت.  duplicateو هر واکنش به صورت 
 NBCIطراحی پرایمرها بر اساس اطالعات در بانک ژنی 

(National Center for Biotechnology 
Information)  و توسط شرکت پیشگام(Pishgam, 

Iran)  .مرهای مورد استفاده در ــــتوالی پرایانجام شد
 ،تــــزارش شده اســــگ 1 شــــماره دولـــج
-Gapdh   (Glyceraldehyde-3من اینکه از ــــــض

phosphate dehydrogenase ) مرجعبه عنوان ژن 
-Real timeمورد استفاده در ه دماییاستفاده گردید. برنام

PCR  :1۵به مدت  9۵ -دقیقه 10به مدت  9۵شامل 
نمودار  سیکل( بود. 40دقیقه )تکرار  1به مدت  60ثانیه، 
Melt استاندارد به ها و نمودار جهت بررسی صحت داده

سازی شرایط آزمایش رسم گردید و بیان منظور بهینه

به ژن  TGF-β دکورین و ها توسط نسبت بیان ژنداده
با  نیز های موردنظرمیزان بیان ژنگردید. مرجع محاسبه

 اندازه گیری شد. CT∆∆-2روش 
آوری، توسط نرم طالعات مورد نیاز پس از جمعا

و کلیه نتایج به صورت  16نسخه  SPSSافزار آماری 
Mean±SEM داری بیان و در سطح معنیP≤0.05 

ها از طریق آزمون واریانس همگنیتجزیه و تحلیل شد. 
پس از اطمینان از طبیعی بودن توزیع انجام گرفت و  لون

ویلک، از -متغییرهای پژوهش با استفاده از آزمون شاپیرو
مقایسه آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه برای 

های سه گروه استفاده شد و در صورت معنی میانگین
داری از آزمون تعقیبی توکی  برای روشن نمودن محل 

 .اختالف استفاده شد

 
 شده استفاده پرایمرهای ذوب دمای و طول محصول، توالی .1 شماره جدول

 (°C)دمای ذوب (bp)طول محصول ('5-'3توالی پرایمر ) کد ژن نام ژن

Decorin NC_005106.4 Forward: 5'- GGACCATTTGAGCAGAGAGGAT-3' 
Reverse: 5'- TAGCAATGTTGTGTCAGGTGGA-3' 

250 79.84 

TGF-β NC_005100.4 Forward: 5'- GCCTGGGTTGGAAGTGGAT  -3' 

Reverse: 5'- GGGTTGTGTTGGTTGTAGAG  -3' 

218 72.94 

Gapdh NC_005103.4 Forward: 5'- AAG TTC AAC GGC ACA GTC AAG G -3' 
Reverse: 5'-CAT ACT CAG CAC CAG CAT CAC C-3' 

265 83.58 
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 یافته های پژوهش
ـ      میدر مطالعه حاضر،  ـ ـ ـ      انگین وزن گـ ـ ـ روه ـ

ــت هفته فعالیت  کنترل از گروه های تمرینی پس از هش

اوت بین ـــــــــــــــورزشی تناوبی بیشتر بود؛ اما این تف
ـ   گ ـ     ها معنروهــ   شماره )جدول (=08/0Pدار نبود )یــــ
2 .)

 
 

 پایان هفته هشتمهای مختلف در پایانی بدن در گروهوزن  پایه و . مقادیر میانگین و انحراف استاندارد وزن2 شماره جدول
 میانگین و انحراف معیار وزن پایانی بدن )گرم( )گرم( وزن پایهمیانگین و انحراف معیار  های آزمودنیگروه

 320±23 220±12 کنترل

 301±8 217±11 تمرین تناوبی با شدت زیاد

 304±9 224±4 تمرین تناوبی با شدت کم

 اند.انحراف معیار ارایه شده±ها به صورت میانگینداده

                

یان ژن حاکی از   مربوط به  های افته ی  ه این بود ک  ب
شدت   در گروه تمرین تناوبی با دکورینمقادیر بیان ژن 

ــتر بود رل کنتداری از گروه زیــاد بــه طور معنی بیشـ
(P=0.001)   در گروه های دکورین  مقادیر ، در حالی که  

 ترلروه کنـــــنسبت به گتناوبی با شدت پایین  تمرین

(؛  1 شــماره شــکل) (P=0.11)نداشــت دار معنیتفاوت 

)به  در هر دو شــدت تمرین TGF-βمقادیر بیان ژن 
ــدت(  ــدت و کم ش ــبت به گروه  ترتیب تمرین پرش نس

ــان داد   فاوت معنی دار را نشــ  ,P=0.018) کنترل ت

P=0.001) (2 شماره شکل.) 

 
 ورزشی کم شدت وفعالیت های در گروه دکورینمقادیر بیان ژن . 1شکل شماره

 تناوبی  لیت ورزشیفعاهفته  هشتپس از پرشدت  

  P<0.05 * معنی داری در سطح

 

 
 های فعالیت ورزشی کم شدت ودر گروه TGF-βمقادیر بیان ژن . 2 شکل شماره

 تناوبی لیت ورزشیفعاهفته هشت پرشدت پس از  

 P<0.05  * معنی داری در سطح
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 و نتیجه گیری بحث

لیت فعاثیر یک دوره تأدر مطالعه حاضر، به بررسی 
دکورین و بر بیان ژن  با شدت های مختلف ورزشی

TGF-β های پرداخته شد؛ که یافته بالغ نر هایرت
پژوهش حاکی از این مطلب است که مقادیر بیان ژن 

در گروه تمرین تناوبی با شدت زیاد به طور  دکورین
 مقادیردر حالی که ، بیشتر بودکنترل داری از گروه معنی

نسبت تناوبی با شدت پایین  تمریندر گروه های دکورین 
مقادیر بیان ژن  نداشت؛ ی داربه گروه کنترل تفاوت معن

TGF-β  در هر دو شدت تمرین نسبت به گروه کنترل
 .تفاوت معنی دار را نشان داد

 بر ورزشی فعالیت تأثیرزمینه ی  در اندکی طالعاتم
 متفاوتی نتایج و گرفته انجام دکورین سطوح میزان
 راورزشی  فعالیت مثبت تأثیر برخی. است شده حاصل

 دکورین میزان در تغییری برخی و (14، )کرده تأیید
همچنین، در اکثر مطالعات به . (1۵) اند نکرده مشاهده

 عضالت اسکلتی در تاندونبررسی تغییرات دکورین 
 اطالعات مربوط به تنظیم دکورین در پرداخته شده و

محدود  در پاسخ به فعالیت ورزشی اسکلتی تالعض رشد
( مورد 2014( و برای اولین بار توسط کانزلیتر )16) است

از سوی دیگر، مطالعه ای  .(3است ) بررسی قرار گرفته
که به تأثیر شدت های مختلف فعالیت ورزشی بر سطوح 

تنها  .دکورین در عضله اسکلتی پرداخته باشد، اندک است
( تأثیر هشت هفته فعالیت ورزشی 2018زو و همکاران )

 با شدت های متفاوت را بر بیان دکورین در تاندون آشیل
نتایج حاکی از  ردند.رت های نژاد ویستار بررسی ک

فعالیت ورزشی با شدت  گروه در دکورین یانافزایش ب
 دکورین بیانکنترل و کاهش  گروه با مقایسه درمتوسط 

 گروه با مقایسه درفعالیت ورزشی با شدت باال  گروه در
 است ممکن این .گروه با شدت متوسط بود وکنترل 
 متوسطبا شدت  زشیورفعالیت   چرا که دهد توضیح
 و فعالیت تاندون قدرت و مقاومت کششی افزایشموجب 

 کاهش و دکورینموجب کاهش سطوح  شدید، یورزش
(. بنظر می رسد، 8می شود ) تاندون و سختی قدرت

با پژوهش  (2018) تفاوت در نتایج مطالعه زو و همکاران
و  بافت مورد بررسی )تاندون و عضله( را بتوان به حاضر 

در این پژوهش ها  شدت های متفاوت فعالیت ورزشی
 فیزیولوژیکی سازوکار بیان درخصوص بنابراین،. دانست

 عوامل دکورین، بیان میزان بر ورزشی تمرینات تأثیر
 آسیب ورزشی، فعالیت مدت و شدت مانند گری مداخله

 نوع و ژن بیان بررسی روش ها، آزمودنی نوع نی،العض
 . باشد مؤثر تواند می (عضله و تاندون) نظر مورد بافت

دکورین پیچیده  سازوکارهای تأثیر تمرین ورزشی بر
 نیچند نیدکور .بوده و نیازمند مطالعات بیشتری است

 یرفتارهادارد، که  TGF-βاز جمله  رندهیو گ گاندیل
مهاجرت و آپاپتوز را  ز،یتما ر،یگوناگون سلول شامل تکث

 سنتز و TGF-β ژن بیان دکورین .کندیم میتنظ
-TGF ژن ده یگیرن با رقابت طریقاز  را آن پروتئین

β دادنتایج تحقیق حاضر نشان  (.18 ، 17) کندمی مهار ،
-TGF میزان بیانفعالیت ورزشی  متفاوتهای شدت

β  می دهد؛ که این  افزایش کنترلرا نسبت به گروه
 83تفاوت در گروه پرشدت تناوبی نسبت به گروه کنترل 

درصد و در گروه کم شدت تناوبی نسبت به گروه کنترل 
درصد بود. نتایج مطالعات در زمینه تأثیر شیوه های  7۵

متفاوت است.  TGF-βمتفاوت فعالیت ورزشی بر 

در  TGF-β، کاهش بیان (201۵) جعفری و همکاران
پس از هشت را  (FHL) کننده انگشتان پا عضالت خم

هفته فعالیت ورزشی همراه با افزایش وزن عضله متعاقب 
. (19) در رت های نر نژاد ویستار گزارش کردندتمرین 

به بررسی شش هفته  (،2020) محمد نژاد و همکاران

در عضالت تند  TGF-βفعالیت ورزشی بر سطوح 
و کند انقباض سولئوس رت های نژاد  EDLانقباض 

 میزان درصدی 24۵ باالی افزایشویستار پرداختند و 

 81 افزایش برابر در EDL عضله در TGF-β بیان
 به را نشان دادند که سولئوس عضله در آن درصدی
 انقباض تند عضالت باالتر درگیری از حاکی زیاد احتمال

 سازگاری ایجاد موجب که است مقاومتی تمرینات در
 سوی از وارده باالتر نیروی تحمل و بافت در بیشتر های

به نظر  .(20) باشد می دونـــتان به انقباض تند عضله
که بتوان تفاوت نتایج مطالعات را به نوع  می رسد،

عضالت اسکلتی )کند انقباض و تند انقباض( درگیر و 
 نوع فعالیت ورزشی نسبت داد. پژوهشی در ارتباط با تأثیر

سطوح  کهدت های مختلف فعالیت ورزشی ــــش

TGF-β  را همزمان سنجیده باشد، مشاهده و دکورین 
( به بررسی تأثیر 2017مطالعه پوتر و همکاران ). نشد

و دکورین پرداختند  TGF-βفعالیت ورزشی بر سطوح 
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در گروه  TGF-βافزایش سطوح  که نتایج حاکی از
در تاندون  دکورینو عدم تغییر میزان بیان ژن تمرین 

ستوده و  .(11آشیل رت های نر نژاد ویستار بود )
ان ژن دکورین و ــ، به بررسی بی(2017) همکاران

TGF-β  در عضله سولئوس در اثر هشت هفته فعالیت
ورزشی هوازی تناوبی در مدل حیوانی سرطان پستان 

که نتایج مطالعه حاکی از افزایش سطوح  ؛پرداخته اند

ضله سولئوس ـــــدر ع TGF-βدکورین و کاهش 
تفاوت در نتایج مطالعه حاضر  رسد،به نظر می. (10) بود

را بتوان به نمونه های درگیر در با مطالعات پیش رو 
 مطالعه نسبت داد. 

بنابراین، درخصوص بیان سازوکار فیزیولوژیکی تأثیر 

 TGF-βو  ورزشی بر میزان بیان ژن دکورینتمرینات 
گری مانند شدت و مدت رسد عوامل مداخلهنظر می ، به

ها، روش نی، نوع آزمودنیالفعالیت ورزشی، آسیب عض
 (ندون و عضله)تابررسی بیان ژن و نوع بافت مورد نظر 

هرچند در . شده باشد تواند دلیل تفاوت مطالعات انجاممی

و بررسی سطح  عدم استفاده از کیتعلت این مطالعه به
 بررا  تأثیر فعالیت ورزشی طور قطعتوان بهپروتئین نمی

به عنوان مایوکاین مؤثر بر رشد عضالنی و  دکورین

TGF-β  مربوط دانست. بنابراین، را به عنوان لیگاند آن
جهت بررسی  بهمطالعات آینده  در کنیم کهپیشنهاد می

 بر رشد TGF-βو  نقش دکوریندقیق و مؤثر 
 .استفاده شود هاآن، از سطح پروتئین عضالنی

پژوهش حاضر، آمده در  دست راساس نتایج بهب
بیان ژن  افزایش فعالیت ورزشی تناوبیهشت هفته 

 ،شد هنشان دادرا به همراه داشت و  TGF-βدکورین و 
دکورین  ینایوکاسطوح م در تنظیم قباض عضالنیــــان

 تاثیرگذارعاملی  عالیت ورزشیـــــو شدت فثر بوده مؤ
نین ـــــهمچ ه است.شدناخته ــــــژن ش این بیاندر 

در ت ورزشی ـــــ، شدت باالی فعالیبه نظر می رسد
زایش ــــــی از افــــالنی ناشــش رشد عضـــافزای

مؤثرتر از شدت پایین  TGF-βایوکاین وابسته به ــــم
 باشد.
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Abstract  
Introduction: This study aimed to 

investigate a period of exercise activity with 

different intensities on decorin gene 

expression through interaction with 

transforming growth factor-beta (TGF-β) in 

male adult rats. 

 

Materials & Methods: This experimental 

study included 24 males adult Wistar rats 

that were divided into three groups (8 

animals per group) of High-Intensity 

Training (HIT), Low-Intensity Training 

(LIT), and Control. Training groups trained 

for eight weeks and five days a week. The 

HIT group exercise program consisted of 

one hour of exercise for five 8-min intervals 

at 85%-90% Vo2max that were separated by 

2-min intervals with an intensity of 50%-

60% Vo2max. On the other hand, the LIT 

group exercise program included five 8-min 

intervals with an intensity of 55%-60% 

Vo2max, and 2-min intervals with an 

intensity of 45%-50% Vo2max. It should be 

noted that the control group received no 

exercise program.  

 

Findings: The results of this study showed 

that the expression levels of the decorin gene 

in the HIT training group were significantly 

higher than those in the control group 

(P=0.001), whereas the levels of decorin in 

the LIT training groups were not 

significantly different from those in the 

control group (P=0.11). The expression 

levels of the TGF-β gene in both training 

intensities (high- and low-intensity training, 

respectively) showed a significant 

difference, compared to the control group 

(P=0.001, P=0.18). 

 

Discussions & Conclusions: According to 

the results of the present study, it seems that 

HIT exercise can lead to a greater increase in 

muscle growth due to increased TGF-β-

dependent myokine, compared to LIT 

exercise.  
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