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ي هادهندهبر انتقال یو شوك تمرین تمرینییاثر تمرین استقامتی، ب
 صحرایی نر يهاو عملکرد استقامتی موش عضلۀ دوقلو الکتات

 
  3 زهرا اجلی راد  – 2علی گرزي   – 1∗حمد رحمانیا

شگاه زنجان، زنجان، ایران 1 علوم ورزشی دان ستادیار، گروه  شگاه2. ا علوم ورزشی دان شیار، گروه  زنجان،  . دان
شگاه زنجان، زنجان،. کارشناس ارشد 3زنجان، ایران  علوم ورزشی، دان  ایران فیزیولوژي ورزشی کاربردي، گروه 

 
 

 
  چکیده

داشته باشد. با این  به تأخیر انداختن خستگیالکتات، تأثیر مهمی در ي هادهندهبا افزایش انتقال تواندیتمرین هوازي م
تأثیر تمرینات موسوم به شوك بر حفظ و  تمرینییب ةدر دور هایالتمونوکربوکس يهادهندهحال، تغییرات انتقال

بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین استقامتی، . است ناشناخته تمرینییب ةتمرین در دورهاي يسازگار
) MCT4و  MCT1( مونوکربوکسیالت يهادهندهمیزان پروتئین انتقال عملکرد استقامتی و و تمرین شوك بر تمرینییب

) در گرم 05/247 ± 75/6موش صحرایی نر ( 24در این پژوهش آزمایشی، تعداد  صحرایی نر بود. يهادوقلو موش ۀعضل
برنامۀ تمرینی، و تمرین استقامتی + تمرین شوك قرار گرفتند. یبچهار گروه کنترل، تمرین استقامتی، تمرین استقامتی+ 

) در هفتۀ آخر max 2Voدرصد  85با شدت حدود  در هفته جلسه 5هفته ( 12گردان به مدت  تمرین دویدن روي نوار
دقیقه و با سرعت  40یک جلسه و به مدت  يا(هفتهي مربوطه هاگروهدر تمرین شوك تمرینی یا یب انجام گرفت؛ برنامۀ

 یريگبا استفاده از روش االیزا اندازه MCT4و  MCT1پروتئین  قدارم اجرا شد. 12تا  10از هفتۀ متر در دقیقه)  30-20
عضلۀ دوقلو در گروه تمرین  MCT1 قدارمساز سنجیده شد. عملکرد استقامتی نیز با استفاده از آزمون واماندهشد. 

) P=000/1نسبت به تمرین استقامتی ( تمرینیگروه ب MCT1). اما، سطح P=001/0تر از گروه کنترل بود (یشاستقامتی ب
عضلۀ  MCT4 قدارو تمرین شوك در م تمرینییعالوه، تمرین استقامتی، ب) تفاوتی نداشت. بهP=998/0ك (و تمرین شو

موجب افت محسوس عملکرد استقامتی نسبت به گروه  تمرینیی). بP=148/0را ایجاد نکرد ( يدوقلو تغییرات معنادار
از  تمرین شوك )،P=001/0کاهش معنادار عملکرد گروه شوك نسبت به گروه تمرین ( با وجود .)P=001/0تمرین شد (

دوقلو  ۀعضل MCT1 قدار). تمرین استقامتی موجب افزایش مP=006/0جلوگیري کرد ( تمرینییافت عملکرد ناشی از ب
تواند بتمرین شوك رسد یمنظر به. با این حال، گیردییا تمرین شوك قرار نم تمرینیی. این افزایش، تحت تأثیر بشودیم

 بکاهد. يطور معناداربه تمرینییاز افت عملکرد استقامتی ناشی از ب
 

 هاي کلیديواژه
استقامتی. عملکرد ي،وسازسوختخستگی  ،شوك، تمرین تمرینی نسبییب ،مونوکربوکسیالت يهادهندهانتقال
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 مقدمه
طی تمرینات سنگین، افزایش سریع در تقاضاي انرژي عضالت اسکلتی درگیر با افزایش گلیکولیز و متعاقب 

توانند الکتات را از یم. تارهاي عضالنی اکسایشی )1(شود یمآن تولید و تراکم الکتات و پروتون همراه 

سلولی رو، استفادة متابولیکی از الکتات بینخون یا الکتات آزادشده از تارهاي مجاور جذب کنند. ازاین

سلولی شامل تبدیل شود. مسیر مصرف الکتات بینیم، بدون تبدیل به گلوکز در کبد ATPموجب تولید 

رو، . ازاین)1(شود یمبه پیرووات و متعاقب آن ورود به چرخۀ کربس است که پیرووات در آنجا اکسید 

در عضالت اکسایشی و عضلۀ قلبی اکسایش شود؛ در تارهاي تندانقباض به گلیکوژن  تواندیالکتات م

و به جریان خون بازگردانده شود. به  دهگلکونئوژنز به گلوکز تبدیل شیند اتبدیل یا در کبد و کلیه طی فر

متفاوت در حال تبادل است  يهامختلف و بین بافت يهاطور مداوم در سلولهمین دلیل، این سوبسترا به

انتقالی با یون هیدروژن از طریق و به شیوة هم pHمختلف وابسته به  يها. این انتقال بین بافت)2(

 MCT4و  MCT1. )3(ند امختلف هايیزوفرمکه داراي ا گیردیهاي مونوکربوکسیالت صورت مدهندهانتقال

و  دارندترین نقش را دو ایزوفرمی هستند که در تنظیم جریان انتقال الکتات از عرض غشاي سلولی مهم

 MCT1. )4( شوندیمتفاوت بیان م يهاپذیري و مکاندر عضالت اسکلتی انسان و حیوان با ویژگی جنبش

که اکسایشی عضله در ارتباط است؛ درحالی هايیتو با ظرف شودمیتمرینات استقامتی بیان  در اثر اغلب

MCT4 5(گلیکولیتیکی تعامل بیشتري دارد  يهاو با شاخص شودیدنبال تمرینات شدید بیان مبه( .

MCT1  وMCT4 تمرین اند که مطالعات نشان داده .)4(کنند یمترتیب جذب و خروج الکتات را تسهیل به

و همکاران  1عالوه، کیتا اوکابه .)6 ،7( در عضلۀ اسکلتی دارد MCTsبر افزایش  زیادير تأثی ورزشی

در غشاهاي پالسمایی عضلۀ  MCT4و  MCT ،MCT1ایزوفرم  14) اظهار کردند که در میان 2012(

دار کنند که تمرین ورزشی مقیماند. همچنین، آنها بیان اسکلتی وجود دارند و با اجراي تمرین مرتبط

MCT1  وMCT2  با این حال، تمرین استقامتی با شدت متوسط، . )8(دهد یمرا در عضلۀ اسکلتی افزایش

ولی افزودن شدت  کند،یایجاد نم ياهفتهها در یک دورة سهعضلۀ موش MCT1بیان هیچ تغییري در 

) 2008و همکاران ( 2از سوي دیگر، بیشاپ .)9( دهدیرا افزایش م دهندهانتقالتمرین، میزان بیان این 

کند ینمایجاد  MCT4و  MCT1هفته تمرین تناوبی شدید، تغییر معناداري را در مقدار  5نشان دادند که 

و  MCT1حتواي ورزیده، تغییري در م سواراندوچرخههفته تمرین در  3طور مشابه، پس از . به)10(

                                                           
1. Kitaoka 
2. Bishop 
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MCT4 همچنین، پنج ماه تمرین سخت در )11(سواران مشاهده نشد عضلۀ پهن جانبی دوچرخه .

عضلۀ پهن جانبی را تغییر نداد  MCT4و  MCT1) مقدار VO2max90-80% بازان صحرانوردي (اسکی

نوز کامالً ه MCT4و  MCT1رسد که نقش تمرینات استقامتی شدید بر مقدار یمنظر رو، به. ازاین)12(

هنوز روشن نشده است.  هادهندهانتقالمشخص نشده و شدت بحرانی الزم براي تحریک افزایش این 

یل ارتباط معکوس حجم و شدت در یک جلسۀ تمرینی واحد، تمرینات استقامتی اساساً دلبهاحتمال دارد 

 ه باشند.داشت هادهندهانتقالهایی براي تغییر میزان برخی از این یتمحدودداراي 

عضالت انجام گرفته است، اما تعداد کمی از  MCTاگرچه مطالعات متعددي در مورد تأثیر تمرین بر 

و همکاران  1. براي مثال، بورگوماستراندکردهبررسی  MCTهاي ینپروتئتمرینی را بر یبتأثیرات  هاپژوهش

 sسرعتی ( –هفته تمرین تناوبی  6بعد از  MCT4و  MCT1هاي ینپروتئ) نشان دادند که افزایش 2007(

گردد یبازمتمرینی در انسان به سطح اولیه یبهفته  6سواري با شدت تمام)، متعاقب دوچرخه 6-4 × 30

. رودیآمده بر اثر تمرین، از دست مدستبه هاييو سازگار هایی، تواناتمرینییهمزمان با وقوع ب. )13(

هفته تمرین،  15متعاقب  تمرینی،یبهفته  10 )، در پژوهش خود نشان دادند که1977و همکاران ( 2گاي

اسب شد  و قلب در عضلۀ اسکلتی LDHسبب افزایش شدید ) 10تا  6(هفته  تمرینییب نیمۀ دومدر 

و  3در این زمینه کیتااوکا .مونوکربوکسیالت تأثیرگذار باشد يهادهندهانتقالبر روي  تواندیکه م )14(

درصد اکسیژن مصرفی بیشینه)،  110تا  90( پرشدت هفته تمرین 18 )، گزارش دادند که2011همکاران (

تمرینی، تمام یبهفته  6که بعد از عضلۀ سرینی میانی را افزایش داد؛ درحالی MCT4و  MCT1سطوح 

اکسایشی در  هايیم، آنزتمرینییدر طی بعالوه، . به)15(به وضعیت قبل از تمرین بازگشتند  هاشاخص

مونوکربوکسیالت تأثیرگذار است  يهادهندهکه این تغییر بر انتقال یابدیکاهش م II و نوع I تارهاي نوع

آمده حتی بعد از دورة دستهب هايياند که سازگارها نشان دادهتعدادي از پژوهش زمینهدر این  .)16(

بر اثر دورة  مشاهده کردند که)، 1979و همکاران ( 4هاتسون .)17( یابدینیز کاهش م تمرینییکوتاه ب

 آیدیوجود مبه ياو عملکردي دوندگان حرفه کیدر ظرفیت فیزیولوژی ي، تغییرات معنادارتمرینییکوتاه ب

یی است که نشان داد پس از یک دوره تمرین، هاپژوهشمطالعۀ بورگوماستر از جمله معدود . )18(

 .)13(شود یمهاي انسانی یآزمودندر  MCT4و  MCT1تمرینی موجب پایین آمدن یب

                                                           
1. Burgomaster 
2. Guy 
3. Kitaoka 
4. Houston 
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تمرینی، اخیراً اجراي تمرینات یبمنظور کاهش و یا پیشگیري از تأثیرات عملکردي و فیزیولوژیک هب 

همکاران  و اوکا در مطالعۀ کیتانمونه،  رايب .رد توجه قرار گرفته استي مختلف موهازمانو  هاشدتبا 

ي مسابقه، با انجام تمرینات با هااسبدر پی تمرینات تناوبی شدید  MCT1)، افزایش اولیۀ سطح 2012(

. )8(عضله به سطح اولیه بازگشت  MCT4تمرینی حفظ شد؛ اما مقدار یبهفته  6شدت متوسط در طول 

مثال تمرینی توجه شده است. براي یبصرفاً به تأثیرات عملکردي تمرین در دورة  هاپژوهشدر سایر 

نسبی (یک جلسه تمرین در هفته، اجراي حرکات  تمرینییهفته ب 6) تأثیر 1391و همکاران ( یمیکر

برداران نخبه تندرستی در وزنه يهااز شاخص) را بر برخی 1RMدرصد  85منتخب در پنج نوبت با شدت 

مطلق موجب حفظ معنادار سالمت  تمرینیینسبی نسبت به ب تمرینییبررسی کردند. نتایج نشان داد که ب

، تأثیر یک ايیرههفته تمرین دا 8) نیز پس از 2013و همکاران ( 1طور مشابه، مایورگابه .)19( شودیم

عروقی و عضالنی -را بر استقامت قلبی تمرینییهفته ب 4برنامۀ نگهداري (یک جلسه در هفته) در طول 

عروقی -دند. برنامۀ نگهداري موجب حفظ استقامت عضالنی و قلبیسال بررسی کر 12تا  10کودکان 

با ایجاد  تمرینییب ةکه این نوع تمرینات در دور رسدینظر م. به)20(آمده در اثر تمرین، شد دستهب

با این حال، در مورد استفاده از تمرینات  .شودیآمده مدستهب هايیتشوك تمرینی موجب حفظ قابل

در این پژوهش منظور از تمرین شوك اجراي  گزارشی وجود ندارد. تمرینییب ةدر دور 2موسوم به شوك

تمرین به لحاظ اجرا ماهیتی تمرینی است. این یبیک روز تمرین نسبتاً شدید در طول هفته در طی دورة 

از تمرین بر سطوح  یريگکناره ة، در مورد شوك تمرینی در خالل دورشبیه به تمرین حاد دارد. با این حال

پژوهش حاضر درصدد بررسی اثر  رو،گزارشی وجود ندارد. ازاینو عملکرد استقامتی  هایالتمونوکربوکس

و  تمرینییجلوگیري از افت عملکرد ناشی از ب منظورهبشوك تمرین  کارگیريو به تمرینییتمرین و ب

 . عضلۀ دوقلو است MCT4و  MCT1مونوکربوکسیالت  يهادهندهتأثیر آن بر روي انتقال

 

 تحقیقروش 

سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین  24پژوهش  يهاپژوهش حاضر از نوع تجربی است. نمونه

صحرایی  يهاگرم بودند که از انستیتو پاستور کرج تهیه شدند. موش 05/247 ± 75/6هفته و وزن  8سنی 

 يهاطور تصادفی به چهار گروه، گروهسازي شده و بهپس از یک هفته آشناسازي و براساس وزن همگن

                                                           
1 . Mayorga-Vega 
2. Shock Training 
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تمرین سر) و تمرین استقامتی +  6( نیتمریسر)، تمرین استقامتی + ب 6سر)، تمرین استقامتی ( 6کنترل (

 کربنات شفاف با دماي محیطپلی يهاصورت چهارتایی در قفسهسر) تقسیم شدند. حیوانات به 6شوك (

. شدند نگهداري درصد 45±5ساعت و رطوبت  12:12تاریکی روشنایی  ۀو چرخ گرادیسانت ۀدرج 24-22

 صورت آزادانه در اختیار حیوانات قرار گرفت.به آب و غذا

گردان مخصوص  هفته دویدن روي نوار 12تمرین فزاینده شامل صورت برنامۀ تمرین استقامتی به

ها ). در این روش نمونه1 لجدو( برنامه شامل تمرین با الگوي افزایش بار غیرخطی بود ینجوندگان بود. ا

فعالیت  )روز استراحت 1روز تمرین و  2روز تمرین، یک روز استراحت و سپس  3(هفته  12به مدت 

متر در دقیقه به  15اول با سرعت  ۀترتیب که در هفتمشخص اجرا کردند. بدین استقامتی را با الگوي

صورت هفتگی با الگوي سینوسی دقیقه تمرین کردند و در ادامه روند برنامۀ تمرینی بار تمرینی به30مدت

جلوگیري از  منظوربههفته افزایش بار تمرینی) و پس از آن یک هفته کاهش بار  3افزایش پیدا کرد (

) max 2Voدرصد  85معادل حدود ( متر در دقیقه 35آخر سرعت به  ۀتمرینی داده شد و در هفتبیش

 .)21( دقیقه رسید 60و مدت به  )25-22(

 تمرین استقامتی ۀبرنام .1جدول 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هفته

تعداد جلسه 
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 در هفته

 مدت
 60 55 50 35 60 55 50 30 45 40 35 30 (دقیقه)

(متر  سرعت
 35 30 25 20 30 30 25 15 25 20 20 15 بر دقیقه)

 

 گردان استقامتی بر روي نوار ۀهفته اجراي برنام 8، شامل تمرینیتمرینی گروه استقامتی+ ب ۀبرنام

 ۀدقیقه شروع شد و در هفت 30متر در دقیقه و مدت زمان  15(همانند گروه استقامتی) که با سرعت 

 ۀاز یک هفته کاهش بار در هفت دقیقه رسید و پس 60متر در دقیقه و مدت زمان  30هشتم به سرعت 

تمرینی شوك  ۀبرنام هفته استراحت مطلق (همانند گروه کنترل) بود. سه ،دهم تا دوازدهم ۀنهم، از هفت

ها اعمال شد. در این برنامۀ دهم تا دوازدهم به موش ۀنهم، از هفت ۀپس از یک هفته کاهش بار در هفت

دقیقه و با  40یک جلسه و به مدت  يادهم، یازدهم و دوازدهم، هفته يهاها در هفتهتمرینی موش

 .)19(گردان دویدند  متر در دقیقه روي نوار 20-30سرعت
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تمرینی  ۀساعت پس از آخرین جلس 48دوازدهم و  ۀعملکرد استقامتی در انتهاي هفت تیحداکثر ظرف

به واماندگی از تماس پنج بار در یک  دنیشد. مالك رس يریگساز اندازهو با استفاده از آزمون وامانده

 پنج بار به دستگاه شوك در انتهاي نوار قهیها در مدت یک دقگاه موش . هرشدیمدقیقه با شوك تعیین 

 شدندیوامانده تلقی م ،دادندیقائم بر روي پا را نشان م ستادنیبازتاب برگشت و ا ایگردان برخورد داشتند 

 ۀبود. در مرحل قهیدق 5متر بر دقیقه به مدت  12با شدت  یجیآزمون شامل گرم کردن تدر ۀ. برنام)26(

 شیمتر بر دقیقه افزا 1 قداربه م قهیدق 2هر گردان  دوم و اجراي آزمون عملکرد استقامتی، سرعت نوار

متر در دقیقه بر سرعت آن افزوده شد تا موش  2دقیقه  3متر بر دقیقه برسد. در ادامه هر  20یافت تا به 

و ثبت شد. سپس عملکرد  يریگسنج اندازهبه واماندگی با استفاده از زمان دنیبه واماندگی برسد. زمان رس

 .)27(د شسبه ها طبق فرمول محاگروه

 
 

Pri) عملکرد :Kg.m ،(m) وزن :Kg ،(Vi) سرعت :m/min ،(Ti)زمان :min ،(Diمسافت طی :) شدهm( 

هوشی سبک با اتر بعد از بیساز و ساعت پس از آزمون وامانده 48 برداري از حیوانات،تشریح و نمونه

شده و  یزفر یعشو با آب مقطر در ازت ماوپس از شستعضلۀ دوقلو بافت  يهانمونه. )28( گرفتانجام 

این عضلۀ تندتنش، داراي  درجه نگهداري شدند. -80 یخچالدر  یشگاهیآزما ياجراي کارها منظوربه

بافت عضلۀ اسکلتی  يهانمونهبا  .)29(کنند یمرا بیان  MCT4و  MCT1تارهاي قرمز و سفید است که 

استفاده هموژن شدند. بافت  )=Ph 7,4با EDTAنانومول  5حاوي  مولیلیم kcl )1/0بافر  (دوقلو) در

 هابافتمحتواي پروتئینی  انتریفیوژ شد.س 2000-3000دقیقه با دور  20عضله پس از هموژن به مدت 

االیزاي  هايیت، با استفاده از کMCT4و  MCT1 هايینپروتئ قدارم یري شد.گاندازهبه روش برادفورد 

Biotechnology Laboratory (E1550Ra)  و برحسب  یريگاندازهشرکت کریستال دي ساخت چین

  .)30(محاسبه شد  لیتریلینانومول بر م

 وتحلیل آماري تجزیه

ها ویلک و آزمون لون طبیعی بودن داده-خام، با استفاده از آزمون شاپیرو يهاداده يآورپس از جمع

و آزمون تعقیبی توکی در  ANOVAها از آزمون وتحلیل دادهبررسی شد. براي تجزیه هاانسیو همگنی وار

 د.شاستفاده  ≥P 05/0 يدر سطح معنادار16 ویرایش SPSSبرنامۀ 

  

 Σpri = ΣmViTi → ΣmDi(فرمول)
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 نتایج

 وجود دارد يها تفاوت معناداربین گروه عضلۀ دوقلو 1MCT قدارنشان داد که در م ANOVAآزمون 

)72/0=  2ŋ  ،001/0= P ،819/13 =)16،3( F(. 1 قدارمMCT عضلۀ دوقلو ) 23/0گروه تمرین استقامتی ± 

 يهاما بین گروها ،)=P 001/0باالتر بود ( يمعنادار طوربه) 2,31 ± 22/0) نسبت به گروه کنترل (89/2

د نداشت. با تفاوت معناداري وجو ) و تمرین استقامتی91/2 ±02/0)، شوك (89/2 ± 14/0( تمرینیب

باالتر بود  يطور معنادارو شوك نسبت به گروه کنترل به تمرینیگروه ب MCT1این حال، سطح 

)0001/0P= 1) (شکل.( 

 

 
 عضلۀ دوقلوMCT1  قدارم .1شکل 

 )˂05/0Pها (*: تفاوت معنادار نسبت به سایر گروه
 

 ار نداردچهارگانه تفاوت معناد يهادر گروه عضلۀ دوقلو 4MCT قدارنشان داد که م ANOVAآزمون 

)148/0= P ، 044/2 =)16،3( F(  شکل)2.( 

 
 

*

۱

۲

۲

۳

۳

۴

کنترل استقامتی بی تمرین شوك
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MCT1عضلۀ دوقلو
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 وعضلۀ دوقل MCT4 قدارم .2شکل 
 

 .)2ŋ  ،001/0= P ،88/60 =)16،3 F  =91/0( را نشان داد يچهارگانه تفاوت معنادار يهادر گروهعملکرد 

 نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که عملکرد اثر قدرتمند نوع گروه است. ةدهندة اندازمجذور ایتا نشان

 يطور معناداربه )61/23 ± 40/266(کنترل  نسبت به گروه) 20/781±15/89(گروه تمرین استقامتی 

نسبت به گروه تمرین ) 40/288±06/100( نیتمریگروه ب عالوه، عملکرد). به=001/0Pباالتر بود (

 همچنین میزان عملکرد گروه تمرین شوك)؛ =001/0Pبود ( ترنییطور معناداري پااستقامتی به

از سویی، نتایج آزمون )؛ =001/0Pطور معناداري باالتر بود (تمرین بهنسبت به گروه بی) 38/14±60/490(

باالتر  يطور معنادارگروه تمرین استقامتی نسبت به گروه تمرین شوك به تعقیبی توکی نشان داد، عملکرد

از گروه تمرین است، اما تمرین شوك  ترفی). بنابراین، هرچند عملکرد گروه شوك ضع=001/0Pبود (

 .)3 ده است (شکلکررا بر عملکرد خنثی  ینیتمریمنفی ب تأثیرات

۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

کنترل استقامتی بی تمرین-استقامتی شوك-استقامتی
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 پژوهش يهاتغییرات عملکرد در گروه .3شکل 

 هاتفاوت معنادار نسبت به سایر گروه :*، هاتفاوت معنادار نسبت به سایر گروه :#
 

 يریگجهینتو  بحث

طور عضلۀ دوقلو در گروه تمرین استقامتی نسبت به گروه کنترل به MCT1 قدارمکه نتایج نشان داد 

و تمرین شوك  ینیتمریب ةدر طول دور MCT1 قدارباالتر بود. همچنین، اثر افزایشی تمرین بر م يمعنادار

 شودیها مدهندهافزایش در اسید الکتیک و الکتات سبب افزایش در میزان انتقال رسدینظر مماند. به یباق

 ،MCT1دلیل اینکه ورود اسید الکتیک به سلول است؛ به ةدهندنشان MCT1 ، افزایشزمینه. در این )5(

)، نشان دادند 1392و همکاران ( نیکویی .)31( دهدیسلولی را به درون سلول انتقال ماسید الکتیک برون

درصد اکسیژن مصرفی بیشینه) در عضلۀ  80تا  75هفته تمرین استقامتی ( 7دنبال به MCT1که بیان ژن 

. )2( ابدییدرصد افزایش م 47صحرایی  يهابازکنندة طویل انگشتان پا (عضلۀ تندانقباض) موش

 40هفته شنا،  12)، نیز در پژوهش خود نشان دادند که تمرینات هوازي (2016و همکاران ( 1اسکاریوت

معنادار بیان ژن  افزایشدرصد اکسیژن مصرفی بیشینه) سبب  80روز در هفته، شدت  5دقیقه در روز، 

MCT1 شد؛ اما بیان ژن شناگر  يهادر عضلۀ دوقلو در موشMCT4  32(تغییر معناداري را نشان نداد( .

نسبت به  MCT4 انددادهبا آن دسته از مشاهداتی که نشان  MCT4در پژوهش حاضر عدم تغییر در 

MCT1  در مقابل، پژوهشگران دیگري نشان . )10 ،33(حساسیت کمتري به تمرین دارد، همسوست

و  2. براي نمونه، باکرکندیایجاد نم يتغییرات معنادار 1MCT قداراند که تمرین استقامتی بر مداده

متر بر دقیقه)، هیچ  21-)، نشان دادند که تمرین استقامتی (دویدن با شدت متوسط1998همکاران (
                                                           

1. Scariot 
2. Baker 

#

*
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 کندیایجاد نم ياهفتهعضلۀ دوقلو و بازکنندة دراز انگشتان پا در یک دورة سه MCT1تغییري در بیان 

 شدتو  )33(است  MCTکه شدت تمرین متغیر مهم تأثیرگذاري بر تغییرات محتواي  رسدیمنظر به .)9(

 از تواندیشده مذکر يهابا پژوهش سهیدر مقا پژوهش حاضر آخر يهاهفته در یاستقامت نیتمر باالتر

متر  35در پژوهش حاضر سرعت  .باشد نیشیپ يهاپژوهش با حاضر پژوهش جینتا در تناقض یاصل لیدال

 همکاران و وتیاسکار نیهمچن و همکاران و باکرآخر اعمال شد که باالتر از پژوهش  ۀدر هفت قهیبر دق

وجود دارد،  1یبحران سرعت از عبور به ازین الکتات، يهادهندهانتقال کیتحر يبرا که آنجا از و است بوده

 MCT1 جهیالکتات و در نت شیافزا يبرا الزم شدت و طیشرا است توانسته قهیمتر بر دق 35احتماالً شدت 

 را فراهم سازد.

عضلۀ دوقلو  MCT4بر پروتئین  ياز سوي دیگر، در پژوهش حاضر، تمرین استقامتی تأثیر معنادار 

، که این امر دلیل نتایج شودیپالسمایی بیان م يدر ساختارهاي وزیکولی نزدیک به غشا MCT4نداشت. 

 یـکو تحر )35(بـدنی  یتفعال اند کـهها نشان دادهپژوهشعالوه، . به)34(است  MCT1متفاوت آن با 

 یاسـکلت ۀدر عضـل ها MCT یانب یشتوجهی بر افزا شایان یرتأث )37( یپوکسـیو ها )36( یکـیالکتر

 شودیم یاناستقامتی ب یناتدر اثر تمر اغلب MCT1. کننـدیعمـل مـ یزوفرمبه ا دارد که به روش مختص

 یانب یدشد یناتمتعاقب تمر یشترب MCT4 کهیدرحال ،عضله در ارتباط است یشیاکسا هـايیتو با ظرف

 MCT1واقع، سرعت دویدن در هفتۀ پایانی تمرینات از شدت الزم براي تحریک بیان  در .)5( شـودیم

در عضلۀ دوقلو  MCT4ي شدید نبوده است که بتواند افزایش بیان ژن ااندازهبرخوردار بوده، ولی هنوز به 

 موضوع نای. کند شود نیز تحریکیمي تمرینی باال فعال هاشدترا که اساساً عضلۀ تندانقباض بوده و در 

 روشن و دفع بهتر الکتات را MCT4بهبود  يبرا ینیتمر يهابرنامه در تناوبی تمرینات اجراي به نیاز

دقیقه شنا با شدت حداکثر  25)، نشان دادند که بعد از تمرین هوازي (2015و همکاران ( 2. آراجوسازدیم

. در مقابل، )38(نداشت  يعضلۀ دوقلو تغییرات معنادار 4MCT) بیان ژن MLSS(3الکتات پایدار فردي (

و همکاران  4مثال، اسکاریوت راياند. بردهرا در اثر تمرین گزارش ک 4MCTها تغییرات سایر پژوهش

درصد  80روز در هفته و با شدت  5دقیقه در روز و  40به مدت  ) نشان دادند که تمرینات هوازي2016(

شناگر شد  يهادر عضلۀ دوقلو در موش MCT4سبب افزایش معنادار بیان ژن اکسیژن مصرفی بیشینه 

                                                           
1. Critical Velocity/Speed 
2. Araujo 
3. Maximal Lactate Steady State 
4. Scariot 
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 80تا  75هفته تمرین استقامتی با شدت  7 در پی) نیز نشان دادند که 1392و همکاران ( نیکویی .)32(

در عضلۀ بازکنندة طویل انگشتان پا (عضلۀ تندانقباض)  MCT4بیان ژن درصد اکسیژن مصرفی بیشینه، 

نوع و میزان تارهاي تندانقباض و ظرفیت بافري . )2(یابد یدرصد افزایش معنادار م 19صحرایی  يهاموش

 حرکتی الگوي در تفاوت. )36( مؤثر باشد MCT4بر سطوح  تواندیدر عضلۀ دوقلو در موش صحرایی م

 را نتایج ناهمسویی دالیل از بخشی تواندیم مطالعه، براي شدهاستفاده عضلۀ نوع تفاوت و دویدن با شنا

 .کند توجیه

را در  يیا تمرین شوك تغییرات معنادار تمرینییپژوهش حاضر نشان داد که ب هايیافتهعالوه، به

 1بورگوماستردر مطالعۀ عضلۀ دوقلو نسبت به گروه تمرین استقامتی ایجاد نکرد.  4MCTو  1MCT قدارم

 s 30 × 6-4سرعتی ( –هفته تمرین تناوبی  6تمرینی، متعاقب یبهفته  6 ) نیز2007و همکاران (

. اما، )13( آزمون ایجاد نکردنسبت به پیش MCT4و  MCT1در  يتغییر سواري با شدت تمام)،دوچرخه

 5دقیقه،  max2VO %110-90 )3هفته تمرین تناوبی شدید با شدت  18 براساس گزارش کیتاوا، پس از

در پژوهش . )15(ها به حالت پیش از تمرین برگشتند ، تمام شاخصتمرینییهفته ب 6روز در هفته)، با 

در این پژوهش در حدي  تمرینییکه مدت ب رسدینظر مهفته بود. به 3، تمرینییحاضر طول دورة ب

اثرگذار باشد. تأثیر تمرین شوك نیز در صورتی قابل بحث  هایالتکه بر سطوح مونوکربوکساست نبوده 

که تأثیر تمرین شوك  رسدیظر منقابل مالحظه باشد. بنابراین، به تمرینییهفته تمرین و ب 8است که اثر 

مفهوم بدین وابسته است. تمرینییتمرین یا ب يهاهاي مونوکربوکسیالت به نوع تأثیر دورهدهندهبر انتقال

تمرینی قابل بررسی است و اگر بر یببر اثر تمرین بهبود یافته باشد، انتظار کاهش آن بر اثر  MCTکه اگر 

انتظار افزایش یا حفظ آن بر اثر تمرینات شوك جاي بررسی و ارزیابی  تمرینی کاهش داشته باشد،یباثر 

 دارد.

موجب کاهش معنادار عملکرد استقامتی  تمرینییپژوهش حاضر نشان داد که بنتایج از سوي دیگر، 

. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر میزان دهدی) و عملکرد را به سطح کنترل کاهش مP=001/0(شده 

MCTs که عواملی  رسدینظر منداشته است، به يتمرینی نسبت به گروه تمرین تغییر معنادارة بیدر دور

تواند یخصوص حجم پالسما مکاهش حجم خون و بهکه  انددر افت عملکرد نقش داشته MCTsغیر از 

. کنندیتأیید م تمرینییب ةاز یک دور همسو، کاهش عملکرد را پس يها. پژوهش)39(یکی از آنها باشد 

                                                           
1. Burgomaster 
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زیرا پایه و اساس  ،ترندحساس تمرینییبه ب آیند،یوجود مکه در اثر تمرینات استقامتی به هاییيسازگار

 يهارا در هریک از گروه هوازيی)، کاهش عملکرد هوازي و ب2000و همکاران ( 1. لمورا)40(آنزیمی دارند 

و  . در مقابل، رواسی)41(گزارش کردند  تمرینییهفته ب 6تمرینی استقامتی، قدرتی و ترکیبی پس از 

و عملکرد شناگران نخبه  هوازيیبر توان هوازي، ب تمرینییروز ب 12)، پس از بررسی اثر 2007همکاران (

جلسه تمرین بدنسازي در خشکی در هر  سهجلسه تمرین شنا و  6-9ماهه ( 8متعاقب یک دورة تمرینی 

تمرین و مدت  ةکه طول دور رسدینظر م، بهروین. ازا)42(را مشاهده نکردند  يهفته)، تغییرات معنادار

دلیل اصلی  تواندیاست و م تمرینییب ةاز عوامل مؤثر بر تغییرات عملکرد در دور ینیتمریزمان ب

 این پژوهش باشد.  ۀناهمسویی با نتیج

و کنترل  تمرینییدر این پژوهش، اجراي تمرینات شوك سبب افزایش معنادار عملکرد نسبت به ب 

، تمرینییب ةکه در دور دهدیو کنترل نشان م تمرینیهمچنین، نبود تفاوت معنادار بین گروه ب شد.

 يطور معنادار. بنابراین، هرچند عملکرد گروه شوك بهیابدیعملکرد استقامتی به سطح کنترل تنزل م

 طور مؤثر جلوگیري کردبه تمرینییکمتر از گروه تمرین بود، اما تمرین شوك از افت عملکرد ناشی از ب

در مورد  .ي فیزیولوژیکی در این گروه باشدهاشاخصحفظ سایر و  MCT1 دلیل عدم کاهشتواند بهیمکه 

ي بسیار محدودي وجود دارند. تنها گزارش مشابه، پژوهش هاگزارشتمرینی یبحفظ عملکرد در دورة 

اي موجب افزایش استقامت یرهداهفته تمرین  8) است. آنها نشان دادند که 2013و همکاران ( 2مایورگا

اي در هفته یرهداشود. متعاقب آن، یک جلسه تمرین یمساله  10-12تنفسی در افراد -یعضالنی و قلب

کند  تواند حفظیمهفتۀ تمرین اولیه را  8آمده در طول دستهاي بهیتقابلتمرینی، یبدر خالل یک ماه 

)20(. 

تمرینی بر افت عملکرد و اثر تمرینات با حجم و شدت کمتر از دورة تمرین (تمرینات یبدر واقع، اثر 

نوز این پدیده هاي است، اما سازوکار شدهیرفتهپذشوك) بر حفظ بخشی از عملکرد موضوع منطقی و 

دت خوبی مشخص نشده است. پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات شوك در پی تمرینات استقامتی شبه

 کند. ، بخشی از این پدیده را توجیهMCT1تواند با حفظ بیان ژن یمباال 

 ة. طول کوتاه دورشودیدوقلو م ۀعضل MCT1 قدارتمرین استقامتی موجب افزایش مدر نتیجه، 

یا تمرین شوك تأثیر  تمرینییرو، بندارد؛ ازاین هایالتبر سطوح مونوکربوکس يتأثیر معنادار تمرینییب
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دوقلو  ۀعضل MCT4یک از مداخالت تمرینی بر سطوح عالوه، هیچنداشتند. به MCT1 قداربر م يمعنادار

امتی شده و تمرین شوك افت محسوس عملکرد استق سبب تمرینییبا این حال، ب نداشت. يتأثیر معنادار

غیر رسد سازوکارهایی بهیمنظر به بکاهد. يطور معناداربه تمرینییاز تخریب عملکرد ناشی از ب تواندیم

حجم نقش داشته تمرینی و تمرین کمیبتوانند در افت عملکرد استقامتی در پی یم، MCTsاز تغییر در 

  باشند.
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Abstract 
Aerobic training can have an important role in delaying fatigue by increasing 
lactate transporters. However, changes in monocarboxylate transporters 
(MCTs) during detraining and the effect of, so-called, shock training on the 
maintenance of training adaptations during detraining have remained 
unknown. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of 
endurance training, detraining and shock training on the endurance 
performance and protein levels of monocarboxylate transporters (MCT1 and 
MCT4) in gastrocnemius muscle of male rats. In this experimental study, 24 
male rats (247.05±6.75 g) were assigned to four groups: control, endurance 
training, endurance training + detraining and endurance training + shock 
training. The running program on a treadmill was performed for 12 weeks (5 
sessions a week with the intensity of about 85% of VO2max in the last 
week). The detraining/shock training protocol (one session per week, for 40 
minutes at a speed of 20-30 m/min) was applied from 10th to 12th week. 
Levels of MCT1 and MCT4 were measured by the ELISA method. 
Endurance performance was assessed using exhaustive test. The level of 
MCT1 of gastrocnemius muscle in the endurance training group was higher 
than the control group (P=0.001). However, there were no differences in the 
level of MCT1 among detraining, endurance training (P=1.000) and shock 
training (P=0.998) groups. Endurance training, detraining and shock training 
did not significantly change MCT4 level of gastrocnemius muscle 
(P=0.148). Detraining visibly decreased endurance performance compared 
with the endurance training group (P=0.001). Despite the significantly 
decreased performance of the shock training group compared with the 
endurance training group (P=0.001), shock training prevented detraining 
induced performance loss (P=0.006). Endurance training increases the 
MCT1 level of the gastrocnemius muscle. This increase is not influenced by 
detraining or shock training. However, it seems that shock training can 
ameliorate the loss of endurance performance caused by detraining. 
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Endurance performance, metabolic fatigue, monocarboxylate transporters, 
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