
 

1176 

 

Original Article 

The effect of resistance training with vitamin C consumption on TRF1 and 

CDK1 expression in skeletal muscle of elderly male Wistar rats 

 

Shirkhani Y1, Peeri M*1, Azarbayjani MA1, Matinhomaee H1 

 

 

1- Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Islamic Azad University, Central 

Tehran Branch, Tehran, Iran.  

 

Received: 2021/02/16 | Accepted: 2021/09/15  

 

Abstract  

Background: Telomere shortening causes intracellular signals that trigger programmed cell 

death. This study aimed to investigate the effect of resistance training with vitamin C 

consumption on Telomere Repeat-binding Factor 1 (TRF1) and Cyclin-Dependent Kinase 1 

(CDK1) expression in skeletal muscle of elderly male Wistar rats. 

Methods: The present study was an experimental study with a control group. Twenty-five male 

rats (Wistar) aged 24 weeks (280-320 g) were randomly divided into 5 group; young control 

group, elderly group + resistance training, elderly group + liposomal vitamin C, elderly group 

+ resistance training + liposomal vitamin C and old age control group. The duration of taking 

vitamins and doing exercise was eight weeks. Data analysis was performed at a significance 

level of α <0.05. 

Results: Aging significantly reduced CDK1 and TRF1 expression in skeletal muscle of rats (P 

= 0.001). Resistance training with vitamin C had a significant effect on CDK1 expression (P = 

0.001). There was no significant change in TRF1 expression due to resistance training and 

vitamin C intake. 

Conclusion: Eight weeks of resistance training with vitamin C supplementation consumption 

in elderly rats significantly increases CDK1 in skeletal muscle but it did not have a significant 

effect on TRF1. Therefore, it is recommended to use a higher dose of vitamin C. 
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اسکلتی  در عضله CDK1و  TRF1بر بیان  Cهمراه مصرف ویتامین تمرین مقاومتی بهثیر أت
 های صحرایی نر ویستار سالمندموش

 1همایی، حسن متین1علی آذربایجانید، محمّ*1، مقصود پیری1خانییوسف شیر

 خالصه

بررسی  ،حاضر تحقیقهدف از  کند.اندازی میهشده سلول را راریزیمرگ برنامهشود که سلولی میهای درونشدن تلومر سبب ایجاد سیگنالکوتاه هدف:و  سابقه

های ( در عضله اسکلتی موشCDK1) 1( و سیکلین وابسته به کیناز TRF1)تکرار اتصال تلومر  1بر بیان فاکتور  Cهمراه مصرف ویتامین تمرین مقاومتی بهثیر أت

 . استصحرایی نر ویستار سالمند 
صورت گرم( به 280-320ی )اهفته 24ژاد ویستار( با گروه سنی رأس موش صحرایی نر )ن 25تحقیق حاضر از نوع تجربی با گروه کنترل بود.  :هامواد و روش

مقاومتی + ویتامین  لیپوزومال، گروه سالمند + تمرین Cگروه کنترل جوان، گروه سالمند + تمرین مقاومتی، گروه سالمند + ویتامین گروه تقسیم شدند؛  5تصادفی در 

C  .05/0ها در سطح معناداری تحلیل داده هشت هفته بود. ،زمان مصرف ویتامین و انجام تمرینمدتلیپوزومال و گروه کنترل دوران سالمندیα <  .انجام شد 

ثیر أت Cهمراه مصرف ویتامین مقاومتی بهین (. تمر=001/0Pهای صحرایی شد )در عضله اسکلتی موشTRF1 و  CDK1بیان سالمندی باعث کاهش معنادار  :نتایج

  رخ نداد. Cدر اثر تمرین مقاومتی و مصرف ویتامین  TRF1تغییر معناداری در بیان  (.=001/0Pداشت ) CDK1 معناداری بر بیان 

یر ثأاما ت ،شددر عضله اسکلتی  CDK1دار های صحرایی سالمند باعث افزایش معنادر موش Cویتامین  همراه مصرففته تمرین مقاومتی بههشت ه یری:گنتیجه

 استفاده شود. Cگردد از دوز باالتر ویتامین پیشنهاد می براینابن. نداشت TRF1 برمعناداری 

 TRF1 پروتئین ،CDK1 پروتئین ،Cویتامین ، تمرین مقاومتی لیدی:کواژگان
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 مقدمه

سلولی های دروننالشدن تلومر سبب ایجاد سیگوتاهک

 .[1]کند اندازی میهاده سلول را رشریزیبرنامه گشود که مرمی

DNA ّکه تلومر تلومریک پستانداران با یک مجموعه پروتئینی خاص 

 TRF1 (Telomereهایتلومر اتصال تکرار 1 فاکتور متشکل از

repeat factor 1)، TRF2 متقابل ایهسته عامل و TERF1 

(TIN2 ) ،Rap1، 1 پپتیدازتریپپتیدیل (TPP1) 1 تلومرها محافظ و 

(POT1)  ،این های ایجاد اختالل در پروتئین پوشانده شده است.است

کاهش محافظت در یا حالت هتروکروماتیک تلومر باعث  مجموعه

 DNAعنوان این تلومرهای ناکارآمد به. [2]شود برابر تلومرها می

 ،به آسیب DNAشوند و با فاکتورهای پاسخ دیده شناخته میآسیب

  .ارتباط هستند در 53BP1و  γ-H2AXمانند 

بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت-1

 تهران، ایرانتهران مرکز، 

، واحد تهران بدنی، دانشگاه آزاد اسالمیدانشکده تربیت ول:ئآدرس نویسنده مس

 مرکز، تهران، ایران

 021۴۴۸۶۵1۵۸ دورنویس:   021۴۴۸۶۵1۵۴ تلفن:

 m.peeri@gmail.com  پست الکترونیک:

              2۴/۶/1۴00 تاریخ پذیرش نهایی:        2۸/11/1399تاریخ دریافت:         

 

TRF1طرفه، نقش متقابل یک پروتئین اتصال تلومریک دوعنوان ، به

باعث تشکیل تلومرهای  TRF1حذف  .[3]در متابولیسم تلومر دارد 

که با نقایص وابسته به یندی آفر، شودمی Sشکننده در فاز 

دهد که برای نشان مییند آفرو این  سازی همراه استهمانند

گذشته از نقش  .[4] است TRF1به نیاز جلوگیری از فورک استالینگ 

در تنظیم  TRF1 سازی تلومر،و همانند ن در نگهداری طول تلومرآ

 در مخمرها و پستانداران، .[4] خواهر نیز نقش داردر انسجام تلوم

شود. پس از سلولی تنظیم میترمیم شکستگی دو رشته توسط چرخه

، ′5واکنش پردازش برداشت انتهای یند آایجاد شکاف، برای فر

این که دهد های اخیر نشان مینیاز است. دادهمورد MRX کمپلکس

، CDK1انتهایی نیاز به فعالیت کیناز وابسته به سیکلین  5برداشتن 

 1سیکلین وابسته به کیناز  .[5] کننده اصلی چرخه سلولی داردتنظیم

(CDK1) کننده اصلی ورود میتوزی استیک تنظیم. Cdk1 طور به

فسفریله  T371را در  آزاد TRF1 ،خاص در زمان ورود میتوزی

به تلومرها  TRF1از اتصال  ، مانعفسفوریالسیون کند و اینمی

، CDK1 که نتایج برخی مطالعات نشان داده است. [6،7] شودمی

TRF1  ات تلومرهای خواهر را تعدیل کند تا ثبانسانی را تنظیم می

 آسیبسلولی تا ترمیم  کنترل چرخه در CDK1 .[8]کند 

DNA:CDK1   اری از حوادث سلولی که برای بسی دراز نزدیک
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. کوادری و همکاران [9]بقای سلول حیاتی هستند، دخالت دارد 

ها در اثر در لنفوسیت CDK1 فعالیت که ( نشان دادند1998)

احتماالً باعث  CDK1یابد. این فعالیت کم سالمندی کاهش می

 .[10]شود سلولی در طی روند پیری می د چرخهاختالل عملکر

حالت تلومریک در که ( گزارش کردند 2016هوهنسیننر و همکاران )

های پیر با افزایش اکسیداسیون تلومر، کاهش طول تلومر و سلول

شود و این اختالل تعریف می DNAافزایش تشکیل کانون آسیب 

است  TRF1عملکرد تلومریک همراه با کاهش ماده ترکیبی شلترین 

تنها با جلوگیری و بهبود هورزشی و تمرین ناز سوی دیگر فعالیت .[2]

 نعنوان یک مکانیسم پنهاتلومر، بهها بلکه با طول های بیمارینشانه

ای هخیر در بیماریأبرای جلوگیری و ت تلومر، ثیرگذار بر بیولوژیأت

تلومرها در که ت نشان داده است مرتبط با سن ارتباط دارد. تحقیقا

شوند. انجام رزشکاران با سرعت کمتری کوتاه میهای ایمنی وسلول

ت یتلومرها را تثب ،از شدهورزشی باعث ترشح آنزیم تلومرفعالیت

اما  ،ند سازدتواند آثار پیری را کُ. از دیدگاه کلی ورزش می[1]کند می

تواند شدن تلومر در اثر پیری میکه آیا ورزش با کوتاهمورد  این

طالعات نشان طور دقیق مشخص نیست. برخی مبه ،مقابله کند یا خیر

دن تلومر در دوران شتواند سرعت کوتاهداده است که ورزش می

 CDK1ثیر ورزش بر أمورد تچند درهر. [11] سالمندی را کنترل کند

مشخصی دست یابیم، اما طلوعی آذر و همکاران  نتوانستیم به تحقیق

شود، اما می CDK4چاقی باعث کاهش که ( گزارش کردند 2020)

های صحرایی موش درشدت متوسط به افزایش آن  با تمرین هوازی

که ( نیز گزارش کردند 2016ساکی و همکاران ) .[12] شدمنجر 

 TERF1افزایش  رینات توانبخشی در بیماران سکته قلبی باعثمت

 را TRF1( افزایش معنادار 2020. ویتا و همکاران )[13] شودمی

مورد اثرات حال در. با این[14] دگزارش کردن ثیر ورزشأتتحت

قیق در افراد سالمند نتوانستیم به تح TRF1و  CDK1ورزش بر 

 ،ورزشیام فعالیترسد در کنار انجنظر میمستدلی دست یابیم. به

تواند بر طول میها نیز اکسیداننتیهای تغدیه حاوی آاستفاده از مکمل

( گزارش 2017همکاران )کدار و در همین راستا  ثر باشد.ؤتلومر م

شدن توانند سرعت کوتاهها میها و ضدالتهاباکسیدانآنتیکه کردند 

سجادیان و همکاران  .[15] کاهش دهند پیری زمان دررا طول تلومر 

سرطانی در اثر های را در سلول CDK2( افزایش معنادار 2016)

( 2018کاران ). مایر و هم[16] گزارش کردند Cمصرف ویتامین 

یک مطالعه در  Cدر اثر مصرف ویتامین را  افزایش طول تلومر

ثیر أبا توجه به ت. [17] کوهورت در زنان حامله گزارش کردند

ثیر أبر تهای تحقیقاتی مبنیمندی بر طول تلومر و نیز محدودیتسال

در افراد سالمند، هدف  TERF1و  CDK1بر  Cورزش و ویتامین 

همراه مصرف ویتامین تمرین مقاومتی بهثیر أبررسی ت ،از تحقیق حاضر

C  بر بیانTRF1  وCDK1 های صحرایی نر در عضله اسکلتی موش

 باشد.سالمند می رویستا

 

 ها روشمواد و 

در کمیته  IR.SSRI.REC.1399.775این تحقیق به شماره 

در  یید شده است.ورزشی تأبدنی و علوماخالق پژوهشگاه تربیت

آزمایشگاه و  محیط به هاپس از انتقال آزمودنی تحقیق تجربی حاضر

 تایی 3 هایگروه صورتبه هفته،یک مدتجدید به محیط با سازگاری

درجه  23±2 دمای با محیطی در شفاف کربناتپلی هایقفس در

 روشنایی به تاریکی چرخه و درصد 55 تا 45 رطوبت گراد،سانتی

 پلت استاندارد غذای ،پژوهش طی در .شدند نگهداری ساعته 12:12

در این . گرفت قرار هاآزمودنی اختیار در آزاد صورتبه آب و

 24ژاد ویستار( با گروه سنی نر )ن رأس موش صحرایی 25پژوهش، 

تایی در هر  5گروه  5صورت تصادفی در گرم( به 280-320ای )هفته

 گرفتند:ند و مورد مطالعه قرارشد ترتیب زیر تقسیمرده سنی به

ای هفته 6-8ی جوان یسر موش صحرا 5ل شام «کنترل جوان»( گروه 1

 گرمی 250تا  220

سر موش  5شامل  «تمرین مقاومتی مهمراه با انجاسالمند »( گروه 2

 صحرایی سالمند و تمرین بدنی

سر  5شامل  «لیپوزومال Cویتامین  همراه با مصرفسالمند »( گروه 3

 لیپوزومال Cموش صحرایی سالمند و ویتامین 

 Cویتامین  و مصرفتمرین مقاومتی  همراه با انجامسالمند »( گروه 4

مند + تمرین مقاومتی + سر موش صحرایی سال 5شامل  «لیپوزومال

 لیپوزومال C ویتامین

 ایهفته 24صحرایی سالم  سر موش 5شامل  «سالمندکنترل »( گروه 5

 قهیدق 20مدت سه روز در هفته هر روز مقاومتی بهدر گروه تمرین 

. [18]هفته تمرین داده شد  8مدت به مقاومتی با نردبان و وزنه، نیتمر

ه مورد هر گرو ،های بعدیررسیزمان تمرین جهت بپایان مدتپس از 

لیپوزومال،  Cکننده ویتامین های دریافتبررسی قرار گرفت. در گروه

صورت به (Dr. Mercolaلیپوزومال )  Cدر هر گروه روزانه ویتامین

روز(  / کیلوگرم / گرممیلی 100راساس کیلوگرم وزن بدن )گاواژ ب

بررسی  ،. در هر گروه وزن در ابتدا و انتهای مطالعه[19]تجویز شد 

در بافت عضله،  CDK1 و TRF1های منظور بررسی بیان ژنبه .شد
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 Gapdhدر این بررسی از ژن رفرنس  .استفاده شد qPCRاز روش 

. گردیدها با آن مقایسه عنوان ژن کنترل استفاده شد و بیان سایر ژنبه

شد و سپس  حی پرایمر انجامدا طرامنظور انجام این تکنیک ابتبه

RNA ها استخراج شد و به کل از بافتcDNA  تبدیل گردید. سپس

cDNA روش به PCRهای ذکرشده و از نظر بیان ژن تکثیر شد

روش دستی با استفاده از به RNAاستخراج  موردبررسی قرار گرفت.

ارد و طبق پروتکل استاند شده از شرکت کیازیستماده ترایزول تهیه

استفاده از با هاcDNAسنتز  موجود برای روش ترایزول انجام شد.

 (Parstous, mashhad, iranتوس ) پارس cDNAکیت سنتز 

همچنین طراحی پرایمرها با  انجام شد.  A101161)شماره کاتالوگ )

با  PCRبراین روش عالوه انجام شد. 6.5نسخه  Generunnerبرنامه 

 2X Real-Time PCRه انجام شد: کر BioFACTاستفاده از کیت 

Master Mix (including SYBR Green, High ROX) cat 

no. DQ385-40h 
از ها مستلزم این بود که موش مقاومتیتمرین : پروتکل تمرین مقاومتی

 برخی تغییرات طبق، با 85متر تمایل به سانتی 2متر با شبکه  1نردبان 

هفته با  1مدت ها بهموش .[20،21]و همکاران صعود کردند  شفر

برای  شروع شد. ی، تمرین مقاومتسپس شده آشنا شدند.تمرین داده

فوم به پایه دم موش ، سیلندرهای حاوی وزنه با نوار این پروتکل

 2-3سیلندرها با پیچیدن قسمت باالیی دم ) وصل شده بودند.

در باالی نوار فوم به دم بسته  Velcro خارجی( بامتر از انتهای سانتی

 از وزن بدن( وارد سیلندرها شدند. ٪25لیه )های اوّسپس، وزنه .شدند

صورت و به ندر گرفتها سپس در پایه دستگاه کوهنوردی قراموش

وزن متصل به دم . ندرفتن از نردبان تحریک شددستی برای باال

و  3های ؛ هفته٪50، 2و  1های مرین )هفتههفته ت 8تدریج در طی هب

از وزن کل  ٪100به  8و  7 های؛ هفته٪75، 6و  5های ؛ هفته50٪، 4

تکرار، با  8-12سه تا پنج ست بین  تمریناتافزایش یافته است(. 

، هاای بین ستدقیقه 2ه بین تکرارها و استراحت دقیق 1استراحت 

، با دقیقه 40-50هر جلسه  روز در هفته انجام شد. 4یا  3مدت به

شد. پس از رسیدن به باالی ساعت بین جلسات انجام  48فاصله 

ریکاوری  ها اجازه داده شد تا در منطقه استراحت، به موشنردبان

ها سه مجموعه تمرین را تمام کردند که موشکنند. این روش تا زمانی

 .[20]تکرار شد  ،نردبان را صعود کنند ها نتوانستند طول کلّیا آن

 توالی پرایمرها -1شماره  جدول
 توالی پرایمر ژن

Trf F CTACCCAGTCTTACAGCTTACCAG 

Trf R GCCCATTTCCATACACACAGCTAC 

r-Cdk1-f TTGAAAGGGAGGAAGAAGGAG 

r-Cdk1-r ATGGACAGGAACACGAAGATGA 

rGap R CAT ACT CAG CAC CAG CAT CAC C 

rGap F AAG TTC AAC GGC ACA GTC AAG G 

 

 
 CDKمنحنی تصاعدی  -1شکل شماره 
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 TRF1منحنی تصاعدی  -2کل شماره ش

 

 
 GAPمنحنی تصاعدی  -3شکل شماره 

های مربوط به ژن amplification graphنمودارهای تکثیر یا 

هستند که محور افقی تعداد  real-time PCRروش مطالعه بهمورد

و محور عمودی شدت سیگنال فلورسنت اختصاصی  PCRهای سیکل

  delta Rn valueباشد کههر ژن می شده توسط دستگاه برایدریافت

 نام دارد.

ها از بودن توزیع داده: در این تحقیق برای بررسی طبیعیروش آماری

و  هابودن توزیع دادهوویلک استفاده شد. بعد از طبیعیآزمون شاپیر

 یز واریانسلاز آزمون آنا ،TRFو  CDKعدم ارتباط معنادار بین 

از آزمون تعقیبی توکی  گروهی وطرفه برای بررسی تفاوت بینیک

ها ها استفاده شد. تمامی بررسیاختالف گروه کردن محلّ برای مشخص

انجام  α≤ 05/0و در سطح  22نسخه  SPSSافراز از نرم با استفاده

 شد.

 نتایج

ها که در بین گروهنتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد 

(. آزمون =001/0Pوجود دارد ) CDK1تفاوت معناداری از نظر 

( و =001/0Pتعقیبی نشان داد که بین گروه جوان با گروه سالمند )

با گروه سالمند  Cهمراه مصرف ویتامین ورزش به + گروه سالمند

از سوی  (.4 شکل شماره) (.=001/0Pتفاوت معناداری وجود دارد )

ن داد که در بین نیز آزمون آنالیز واریانس نشا TRF1دیگر در مورد 

(. آزمون تعقیبی نشان =001/0Pها تفاوت معناداری وجود دارد )گروه

در گروه سالمند در  TRF1داد که سالمندی باعث کاهش معنادار 

ها (. در بین سایر گروه=001/0Pمقایسه با گروه جوان شده است )

 (.5 شکل شماره)تفاوت معناداری گزارش نشد 
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زش و مصرف ویتامین در همراه ورروه جوان کنترل و گروه سالمند بهبین گ CDK1از نظر مقدار . های مختلفدر گروه CDK1بیان  -4شکل شماره 

 ** مقایسه با گروه سالمند. ؛≥05/0P روه سالمند کنترل تفاوت معناداری وجود داشت.مقایسه با گ

 

 
روه سالمند کنترل تفاوت معناداری وجود در مقایسه با گ ن گروه جوان کنترلبی TRF1. از نظر مقدار های مختلفدر گروه TRF1بیان  -5شکل شماره 

 ** مقایسه با گروه سالمند. ؛≥05/0Pداشت. 

 

 

 بحث

همراه تمرین مقاومتی بهثیر أتاین تحقیق با هدف بررسی 

در عضله اسکلتی  CDK1و  TRF1بر بیان  Cمصرف ویتامین 

نشان داد نتایج تحقیق انجام شد.  های صحرایی نر ویستار سالمندموش

در عضله  TRF1و  CDK1که سالمندی باعث کاهش معنادار بیان 

ود. با این حال تمرین شهای صحرایی نر ویستار میاسکلتی موش

باعث افزایش معنادار بیان  Cهمراه مصرف ویتامین مقاومتی به

CDK1  .تغییر معناداری در بیان  همچنینشدTRF1 .مشاهده نشد 

در  CDK1 نیز کاهش فعالیت (1998کوادری و همکاران )

هوهنسیننر و  .[10]گزارش کردند اثر سالمندی  را درها لنفوسیت

را در اثر سالمندی در  TRF1( نیز کاهش معنادار 2015همکاران )

مورد اثر ورزش و ویتامین  در. [2]گزارش کردند  های اندوتلیالسلول

C  برCDK1  های ما با نتایج روشنی ارائه نشده است، اما یافتهنتایج

در اثر  CDK4مورد افزایش ( در2020لوعی آذر و همکاران )ط

( 2016ساکی و همکاران )اما با تحقیقات  .[12]خوانی دارد ورزش هم

در اثر ورزش همسو  TRF1 موردرد( 2020ویتا و همکاران ) و [13]

کدار و های نتایج ما با یافتهنیز،  Cمورد ویتامین در .[14]نیست 

شدن طول تلومر در طول پیری سرعت کوتاه مورددر( 2017همکاران )

ر د CDK2 مورددر( 2016سجادیان و همکاران )، و با نتایج [15]

( 2018مایر و همکاران )های تهو با یاف ،[16]های سرطانی سلول

 از یکیTRF1  .[17] باشدهمسو میافزایش طول تلومر مورد در

 توالی رشته دو تشکیل در که است شلترین کمپلکس هایپروتئین

 در ،TRF2 به اتصال ازطریق ،TRF1. دارد نقش TTAGGG تلومر

 هایالیتو در تغییر دلیلبه .دارد یمهمّ نقش شلترین کمپلکس تشکیل
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 بر مستقیماً TRF1 ساختار در انحراف هرگونه پروتئینی،/نوکلئوتیدی

 زمان. گذاردمی تأثیر شلترین کمپلکس هایپروتئین سایر با آن ارتباط

باتوجه  و کندمی تغییر DNA اتصال ،TRF1 یاجزا دیمریزاسیون

 نادرست تجمعنشدند،  محافظ TTAGGG هایتوالی کهاینبه

در  TRF1. در ارتباط با کاهش [13]د دهمیرخ  لترینش هایپروتئین

توان به تغییرات فشار اکسایشی های سالمند، میعضله اسکلتی رت

( گزارش کردند که افزایش 2019) و همکاراناشاره کرد. کلوزی 

اهش طول تلومر و همچنین ک TRF1فشار اکسایشی باعث کاهش 

عدم بررسی  ،حاضر های تحقیق. یکی از محدودیت[22]گردد می

در گروه انجام  TRF1رغم افزایش باشد. اما علیفشار اکسایشی می

شده معنادار ذکر، تغییرات Cهمراه مصرف ویتامین اومتی بهتمرین مق

همراه ورزش بر فشار به Cرسد مصرف ویتامین نظر مینبود. به

های دیگری را که مکانیزمر نبوده است، و یا اینثؤاکسایشی یا م

 TRF1بر  Cبخشی ورزش و مصرف ویتامین در مورد اثرتوان می

تواند می  TRF1که اعالم کردند( 2004یه و همکاران )صور بود. تم

مهار  1تانکراز  (PARP) پلیمراز ریبوز (ADP) توسط فعالیت پلی

نوبه خود توسط عامل راز بهتوسط تانک TRF1 شود. همچنین مهار

. شودکنترل می  TIN2عبارت دیگر، یا بهTRF1دوم متقابل 

و کاهش  TRF1 های تلومریکمنجر به کاهش سیگنال  TIN2مهار

در بررسی متون گذشته نتوانستیم به تحقیق  .[23]شود لومر میطول ت

راز و بر تانک Cمستدلی در مورد اثر تمرین مقاومتی و یا ویتامین 

TIN2 تمرین مقاومتی که تمال وجود دارد دست یابیم. اما این اح

معناداری اثر  TIN2راز و ته است بر تانکنتواس Cهمراه ویتامین به

عدم  ،های تحقیق حاضراز محدودیتدیگر چند یکی هر .باشدداشته 

 کم غلظت دلیلنیز به CDK1 است. TIN2راز و بررسی بیان تانک

 Far1 وSic1 (CKI) کیناز به وابسته هایمهارکننده وجود و سیکلین

 کههنگامی ،G1 اواخر در آن فعالیت. است غیرفعال G1 طول در

پیدا  افزایش شود،می تخریب CKI و یابدمی افزایش سیکلین غلظت

که زمانیماند. می آنافاز باال زمان تا CDK1 فعالیت. دکنمی

شود، فعالیت آن دوباره بیان می CKI روند وها از بین میسیکلین

نتایج  CKIزش بر ثیر ورأمورد ت. هرچند در[24]یابد کاهش می

( کاهش 2009روشنی ارائه نشده است، اما بوکوئی و همکاران )

های چاق حیوانی در مدل Cرا در اثر مصرف ویتامین  CKIفعالیت 

 CDK1 که دیگری است کینازتیروزین Swe1. [25]گزارش کردند 

 کیناز فعالیت مهار باعث درنتیجه و کندمی فسفریله Y19 روی را

CDK1 چند در این مورد نتوانستیم به تحقیق هر .[26]شود می

 که مستدلی در ارتباط با ورزش دست یابیم، اما این امکان وجود دارد

ها، سیکلینطریق افزایش از Cانجام تمرین مقاومتی و مصرف ویتامین 

 شود. یکیمی CDK1 افزایش بیانباعث   Swe1و CKIکاهش 

 بود. CKIو  Swelعدم بررسی  ،های این تحقیقر از محدودیتدیگ

 

 گیرینتیجه

سالمندی که دهد های این تحقیق نشان میدرنهایت یافته

در عضله اسکلتی  TRF1و  CDK1 معنادار بیانباعث کاهش 

 Cهمراه مصرف ویتامین تمرین مقاومتی به اما شود.نر می هایرت

ثیر معناداری أت TRF1بر بیان شود. اما می CDK1افزایش باعث 

همراه  Cگردد مصرف دوز بیشتر ویتامین پیشنهاد می براینابن نداشت.

 نظر قرار گیرد.با انجام تمرین مقاومتی مد

 

 تقدیر و تشکر

زاد اسالمی واحد از رساله دکتری دانشگاه آ برگرفتهاین مقاله 

ا از نویسندگان مقاله مراتب تشکر خویش رشد. باتهران مرکز می

 ند. دارپژوهش اعالم میدهنده انجامپرسنل آزمایشگاهی 
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