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 22/6/99پذیرش مقاله:             11/5/99 دریافت مقاله: 

به مراتب  يبا آثار نیبه عنوان تمر ریاخ يهاسالاست که با توجه به زمان کوتاه و حجم کم، در  ینیتمر یپرشدت، روش یتناوب ناتیتمر مقدمه:
 enolas ،3 3يهاژن انیبر ب دیشد یتناوب نیدوره تمر کی تأثیر یمطالعه با هدف بررس نیشده است. ا یمعرف يهواز یسنت ناتیتر از تمرمؤثر

cavolin میآنز ییو سطوح پالسما SGOT انجام شدسینر مبتالبه کبد چرب (مدل استئاتوز يهارت یدر بافت قلب (. 

بوده و  250-200هفته و وزن  5تالبه کبد چرب) با سن بمدل سالم و م 2(در  ستاریعدد رت نر نژاد و 48شامل  ينمونه آمار: هامواد و روش
شدند  يدرصد)، در قفس نگهدار 51درصد رطوبت  60-50رطوبت  گراد،یسانت درجه 22±2 يدما ،ییو روشنا یکیتار 12:12( کسانی طیشرا
 ZiestChemشرکت  یصیتشخ يهاتیبا استفاده از ک SGOT میآنز یابیو ارز PCR Real Time کیاز تکن هبا استفاد يهاژن انیب یابیارز

نسخه  SPSSانجام گرفت و داده ها با نرم افرار  یتوک یبیو آزمون تعق راههکی انسیوار لیمستقل، تحل t يهاها با آزمونداده لیانجام شد. تحل
 .قرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز 22

گروه  يهارتنسبت به  ماریگروه ب يهارتدر  SGOT میآنز انیب زیو ن Caveoli 3 و  Enolase3يهاژن انیب زانیم، جیبا توجه به نتاها: یافته
 .بود داریاختالف معن نیآمده، ادستبه يداری) که با توجه به سطح معن. >P/(5.است  افتهی شیسالم افزا

 میآنز ییو سطوح پالسما enolase،3 cavolin 3يهاژن انیبر ب دیشد یتناوب نیدوره تمر کیکه  می رسد به نظر: گیريبحث و نتیجه
SGOT و درمان  يریشگیپ يبرا یک روش تمرینیتواند به عنوان  یدارد و م تأثیر) سینر مبتالبه کبد چرب (مدل استئاتوز يهارت یدر بافت قلب

 استفاده شود . ابتید هم چنین ی، کبد چرب ،چاق یو عروق یقلب هايبیماري

   HIIT، ورزش SGOTمی، آنزenolase ،3 cavolin 3ژن  :هاي کلیديواژه
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 مقدمه

شا ی) حالتNAFLD( یرالکلیکبد چرب غ سبتاً   عین

از اســتئاتوز  يکبد يهابیاز آســ یعیوســ فیاســت که ط

(کالس  يکبد يهاسلول فیاستئاتوز با التهاب خف ایساده 

ستئاتوهپات2و  1 )، 4و  3(کالس  دیشد یرالکلیغ تی) تا ا

شامل م شامل  یرالکلیرواقع کبد چرب غد)، 1( دشویرا 

ــ فیط ــ يعملکرد کبد تالالتاز اخ یعیوس  یبافت بیو آس

تفاوت که در  نیبا ا اســت یکبد چرب الکل يماریمشــابه ب

 ایدارند  یمصــرف الکل متوســط ایکه  دهدیبروز م يافراد

  .)2( نوشندیاصالً الکل نم

سی بافتی هیبر پا شنا سیب  از کبد  يترقیدق فیتعر آ

از  شیب یارائه شــده که شــامل تجمع چرب یرالکلیچرب غ

 fat-ladenدرصــد مشــابه از  ایدرصــد وزن کبد و  5-10

که ما در  ییهایچرب سمیمتابول ،یعی) در حالت طب3( است

ـــرف م ییغذا رهیزنج و  ردیگیدر کبد انجام م م،یکنیمص

سلول دهدیرخ م یسندروم کبد چرب زمان کبد،  يهاکه 

) دیسریگل ي(عمدتاً تر یقطرات چرب يشروع به جمع آور

ما ـــدن متوال رهیذخ نیا ند؛ین ـــلول یچرب یش  يهادر س

 دگردیم یرالکلیکبد چرب غ يماریمنجر به بروز ب ،يکبد

 نیترانسفراز و آالن نویشده است آسپارتات آم) مشخص4(

 تیوضـع یابیارز يها براشـاخص نیترانسـفراز، بهتر نویآم

 .)5( باشندیکبد م

س هامیآنز نیا  بدن وجود دارند  ياز بافت ها ياریدر ب

 نیهرگاه او  در کبد بوده يتفاوت که با غلظت باالتر نیبا ا

 شیافزا زین هامیآنز نیشــود ا عهیو ضــا بیبافت دچار آســ

ـــت که هنگام  زینکته ن نیبه ا دی) با6( ابندییم توجه داش

 دایپ شیدر خون افزا هامیآنز نیا ،یعضــالن بیوقوع آســ

ندیم فتاز  یکی) 7(کن عال ریدرگ يها با گام ف  تیدر هن

ـــت کبد  ،یبدن آن در خون ممکن  يهامیآنز زانیکه ماس

  .)8( کند دایپ شیافزا یورزش تیاست در اثر فعال

ترانسفراز و آسپارتات  نویآم نیآالن شیافزا قت،یحق در

ـــرم نویآم ـــفراز س ـــان ،یترانس  يهامیدهنده ورود آنزنش

 نچنی هم )9به درون گردش خون است ( يو کبد یعضالن

 شیباعث افزا یو تناوب یتداوم ناتیشده است تمرمشخص

ـــطوح آنز يمعنادار ـــفراز،  نویآم نیآالن يهامیدر س ترانس

 )10( شودیفسفاتاز م نیترانسفراز و آلکال نویآسپارتات آم

عات ز تاکنون طال ـــوص  يادیم عال ریتأثدر خص  يهاتیف

ش مرتبط با آن  يو عوامل خطرزا يکبد يهامیبر آنز یورز

ــت. برخ انجام ــده اس  يهامیمطالعات بهبود آنز نیاز ا یش

 يریتأث زین یبرخدر که  یاند در حالرا گزارش نموده يکبد

  .)11اند (را مشاهده ننموده

ـــ را  ینیبرنامه تمر مثبت ریتأثاز مطالعات  ياریگرچه بس

ــدت و حجم تمر یاند ولگزارش نموده  ینیتا کنون نوع، ش

ص يبرا  نییتع یرالکلیمبتالبه کبد چرب غ مارانیبه ب هیتو

 يهاروش شــده ازمطالعات انجام شــتریب دراســت. نشــده 

ـــنت نیتمر ـــدت پا یتداوم ناتیمانند تمر یس تا  نییبا ش

 ریتأث یکم اتمطالعدر) و 12(اند متوســط اســتفاده نموده

 یرا بررســ دیشــد یتناوب ناتیمانند تمر نیتمر گریانواع د

ند. برنامهنموده ـــده برا یطراح ینیتمر يهاا کاهش  يش

 کنواختی ینیتمر يهاپروتکل يطور عمده بر اجرا وزن، به

سات  یو تداوم سط در جل شدت متو  دیتأک ياقهیدق 42با 

ناچ کاهش  با  که  ند  همراه  نبد یچرب يدر محتوا زیدار

 . باشندیم

که در تمر جا  ناوب يهانیاز آن ندن دوره یت جا  يهابا گن

ـــتراحت   ،ینیمکرر تمر يهاوهله نیب تیکاهش فعال ایاس

ــتریامکان انجام کار ب وجود دارد، ممکن  نیتمر نیدر ح ش

 یتداوم يهانیبا تمر ســهیدر مقا یتناوب يهانیاســت تمر

سب نهیگز شند ( يبرا يترمنا  ن،ی). بنابرا13کاهش وزن با

 یتناوب نیدوره تمر کی ریتأث نییهدف از مطالعه حاضر، تع

و ســطوح  3enolase، 3cavolinيهاژن انیبر ب دیشــد

سما نر مبتال  هاي رت  یدر بافت قلب SGOT میآنز ییپال

 ) بود.سیبه کبد چرب (مدل استئاتوز
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 اهمواد و روش
با طرح  یتجرب مهین قاتیروش پژوهش از نوع تحق

ـــتآزمون و گروه گواه پس ،آزمونشیپ ماراس نه آ  ي. نمو

 سالم و مبتالنمونه  2(در  ستاریرت نر نژاد و سر 48شامل 

ـــن  بود و بر  250-200هفته و وزن  5به کبد چرب) با س

صول اخالق ساس ا مقاله  یشگاهیآزما واناتیح ينگهدار یا

ب ) و IR.SSRI.REC.1398,331کد اخالق ( ااخالق (

 12:12( کســانی طیآزادانه به آب و غذا و شــرا یدســترســ

رطوبت  گراد،سانتی درجه 22±2 يدما ،ییو روشنا یکیتار

  .شدند يدر قفس نگهداردرصد)، 60-50

گرم وزن هر موش،  100هر  يبه ازا ها،یآزمودن يغذا

ساس وزن 10 شگرم بر ا  هم چنین بار،کیروز  سههر  یک

ــه وانیح ازیــآب موردن ـــورت آزاد در بطر ب  500 يص

قرار  آنها اریدر اخت ،یشگاهیآزما واناتیح ژهیو يتریلیلیم

شد(  شت ها رت .)14داده  شنا کیپس از گذ با  ییهفته آ

 میتقســـ ریز بیگروه به ترت 6به  یطور تصـــادفبه ط،یمح

 شدند:

 يدر ابتدا ،ندبودکه ســـالم  ی: گروهســـالم  هیپا گروه

 .رفتگصورت  آنهااز  يبردارو بافت نددشمطالعه کشتار 

به ب یگروه : ماریب هیپا گروه گاواژ دارو  با   يماریکه 

ــتئاتوز ــد) مبتال سیکبد چرب (اس مطالعه  يدر ابتدا ند،ش

 .فتگرصورت  آنهااز  يبردارو بافت نددشکشتار 

سالم  یسالم : گروه گروه مطالعه  ياز ابتدا ،ندبودکه 

ـــتتا انتها وجود   ،ندردکن افتیدر يامداخله چیه ند،داش

 آنهااز  يبردارو بافت ندشدمطالعه کشتار  يسپس در انتها

 .فتگرصورت 

 سیکه با گاواژ دارو، مدل استئاتوز ی: گروه ماریب گروه

 يســپس در انتها ،ندداشــتمطالعه وجود  يتا انتها ،نددشــ

 .فتگرصورت  آنهااز  يبردارو بافت ندشدمطالعه کشتار 

ــالم  گروه که از ابتدا وجود  یگروه : تناوبیورزش  -س

ند،و  ـــت مدت داش ته تمر 5به  فتیدر HIIT ناتیهف  ا

ـــپس در انتها ندردکمی ـــتار  يس عه کش ـــدندمطال و  ش

 .فتریگمیصورت  آنهااز  يبرداربافت

که با گاواژ دارو،  یگروه : HIIT ورزش  - ماریب گروه

ستئاتوز  HIIT ناتیهفته تمر 5به مدت  ،نددش سیمدل ا

و  ندشــدمطالعه کشــتار  يســپس در انتها ،ندردک افتیدر

 .فتگرصورت  آنهااز  يبرداربافت

 3caveolinو  3enolase يهاژن انیب یبررس

ــ براي  PCR Real Time کیها از تکنبافت یبررس

کل از  RNAو  شدانجام  مریپرا یاستفاده شد. ابتدا طراح

. ســپس دیگرد لیتبد cDNAبه  ،شــدهها اســتخراجبافت

cDNA  به روشPCR يهاژن انینظر ب و از رشـــدیتکث 

 .)15(  دیدگر یذکرشده بررس

 آماري تحلیل

ـــ لیتحل يبرا قاهیفرض ـــهیها و م  نیب يداریمعن س

 تأثیرها در هر گروه که داللت بر نمونه يهاو نمره نیانگیم

مال دارد از آزمون عیتوز يدارا يهاریمتغ ته  T نر ـــ وابس

 3Enolaseژن  يتفاوت معنادار نییتع ياستفاده شد. برا

بــا گروه کنترل از  نیتمر يهــادر گروه Cavolin 3 و

ــورت  طرفهکی ANOVA نآزمو ــد و در ص ــتفاده ش اس

دو گروه از  نیمشــخص کردن تفاوت ب يمعنادار بودن، برا

شد. برا یتوک یبیآزمون تعق ستفاده  سهولت در انجام  يا

ـــطح  22 شیرایو SPSSافزار از نرم يآمار اتیعمل در س

 استفاده شد. α=05/0 يداریمعن

 هایافته
قایســـه  در این پژوهش به  ، 3enolase نیانگیمم

مشاهده شد. در مقابل در گروه  شیدرصد افزا 5/13 زانیم

درصد در  1/53 زانیبه م یورزش ، کاهش  - سالم يهارت

 مار،یب يها رت رخ داد. در گروه  3enolaseژن انیب

درصـــد  5/43معادل  یشـــیافزا ه،یپا نیانگینســـبت به م

شد. در مقابل، در گروه  شاهده  ش ، ورزش - ماریبم  یکاه

 درصد رخ داد. 02/65معادل 
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پژوهش در شش  يرهایو انحراف استاندارد متغ نیانگیم .1جدول 
 یشیگروه آزما

 
مقایسه میانگین متغیرهاي پژوهش در دو گروه پایه  .2جدول 

 مستقل tسالم و پایه بیمار با آزمون 
میانگین و  گروه متغیر

انحراف 
 استاندارد

مقدار 
t 

 مستقل

سطح 
 معناداري

اختالف 
 میانگین

Enolase 
۳ 

پایه 
 سالم

43/0 ±  1  75/9  0001/0  1/6  

پایه 
 بیمار

72/1 ± 
104/7  

Caveolin 
۳ 

پایه 
 سالم

398/0 ± 
1 

29/12  0001/0  06/7  

پایه 
 بیمار

57/1 ± 
055/8  

SGOT  پایه
 سالم

3/14 ± 
37/126  

78/15  0001/0  4/126  

پایه 
 بیمار

59/17 ± 
75/252  

 
 زانیم شـــودیممشـــاهده  1 نموداردر که  همان طور

 Enolase )7F =60/ ،P =0/0001(، 3 3يهاژن انیب

Caveolin )9/58=F، 0001/0=P( م یو آنزSGOT )1F 

=218/ ،P= 0/0001 (ـــالم،  هیپا رتگروه  6ن یدر ب س

 ورزش - ماریبو  ورزش - ســـالممار، یمار، ســـالم، بیه بیپا

 .بود داريیمعناختالف  يدارا

 
 

 
 

  
 در  3ژن انوالز انیو انحراف استاندارد  ب نیانگیم .1نمودار 

 یشیشش گروه آزما
 

 
در  3نیژن کائول انیب زانیو انحراف استاندارد م نیانگیم  .2 نمودار

 یشیشش گروه آزما
 

 
در SGOT آنزیم  انیب زانیو انحراف استاندارد م نیانگی. م3نمودار 

 یشیشش گروه آزما

 گیرينتیجهبحث و 
ــ ــر، بررس  نیدوره تمر کی ریتأث یهدف از مطالعه حاض

و   enolase 3cavolin 3يهاژن انیبر ب دیشـــد یتناوب

سما نر  هاي رت  یدر بافت قلب SGOT میآنز ییسطوح پال

 قیتحق جی) بود. نتاسی( مدل اســـتئاتوز مبتال به کبد چرب

ــان داد که  ــر نش ــد یتناوب نیدوره تمر کیحاض  ریتأث دیش

 متغیرها    
 آماره                     

Enolase ۳ 
(Mean±SD) 

Caveolin ۳ 
(Mean±SD) 

SGOT 
(Mean±SD) 

 37/126 ± 3/14 1 ± 398/0 1 ± 43/0 پایه سالم
 ± 59/17 055/8 ± 57/1 104/7 ± 72/1 پایه بیمار

75/252 
 ± 33/10 184/1 ± 385/0 135/1 ± 485/0 سالم

75/120 
 ± 43/15 039/7 ± 88/1 197/10 ± 84/2 بیمار

25/280 
 37/111 ± 52/7 566/1 ± 545/0 469/0 ± 353/0  ورزش-سالم
 ± 76/15 186/3 ± 132/1 485/2 ± 011/1  ورزش-بیمار

62/174 
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نر  يهارت یبافت قلبدر  3enolaseنژ انیببر  يداریمعن

مدل مبتال بد چرب ( ئاتوز به ک  ی) دارد. بررســـسیاســـت

سبت به مقدار پا  3enolase نیانگیم شان داد که در  هین ن

 5/13 زانیبه م ه،یپا نیانگیسالم، نسبت به م يها رتگروه 

سالم  يهامشاهده شد. در مقابل در گروه رت شیدرصد افزا

 ژن انیدرصـــد در ب 1/53 زانیبه م یکاهشـــ ورزش –

3enolase  به  مار،یب يها رت رخ داد. در گروه بت  نســـ

شد. در  5/43معادل  یشیافزا ه،یپا نیانگیم درصد مشاهده 

بل، در گروه  قا عادل  یکاهشـــ ، ورزش - ماریبم  02/65م

 درصد رخ داد. 

جاموس الجراح به ا)1( و   جهینت نی، در پژوهش خود 

 3ژن انوالز  شیباعث افزا یاســتقامت ناتیکه تمر دندیرســ

سم مخطط موش مبتال سونیپارک يماریه ببدر ج . هشد ،ن

ــه ا د)، در پژوهش خو2چوزا و همکــاران (  جــهینت نیب

ـــ ظت  نیانگیکه م دندیرس  يپس از دو β-enolaseغل

ت يداریمعن شیماراتن افزا ـــ کاران .روحهداش )، 3( و هم

بر تعادل  يهواز یورزشــ ناتیتمر ریتأثبا عنوان  یپژوهشــ

 یو سد خون کیعملکرد نوروتروف  دان،یاکسیآنت دانیاکس

نشان داد  جیچاق انجام دادند. نتا ریمغز در مردان چاق و غ

فزا گروه ا هر دو  ن شیکــه در  ع ب يداریم ژن  انیــدر 

enolase ــاهده ــد که ا مش  چاق ریدر گروه غ رییتغ نیش

 . )4( بود شتریب

ــخصاز پژوهش گرید یکیدر  ــت که ها، مش ــده اس ش

enolase1 alpha شابه آلفا آنوالز نظ يهانیو پروتئ  ریم

تا آنوالز، در موش ـــحرا يهاب عالوه بر  هافتی شیافزا ییص

در مســابقات  دنی، بتا آنوالز در ورزشــکاران بعد از دونیا

ــتریها بداده نیا .)5( ابدییم شیافزا ــان ش دهنده نقش نش

تا آنوالز در پد ـــرطشیپ يهادهیمهم ب قا ش  يکه باعث ال

 ریتأث ی) به بررسـ6( ینیالد. شـمس، اسـتشـوندیم یقلب

قاومت نیتمر بد يهامیبر آنز يو هواز یم  مارانیدر ب يک

نشـــان  قیتحق جیپرداخت. نتا یرالکلیمبتالبه کبد چرب غ

که   ASTو  ALT يهامیآنز ن،یهر دو گروه تمر درداد 

ـــهیدر مقا با توجه به  .)7( افتیبا گروه کنترل کاهش  س

ژن  انیب راتییگرفت که تغ جهینت توانیفوق م يهاافتهی

3enolase ـــ تیبه دنبال فعال ـــد یتناوب یورزش به  د،یش

س يهامیآنز راتییمرتبط بودن آن با تغ لیدل  یسرم بیآ

 .ابدییم شیافزا ناز،یفسفوک نیسلول مانند کرات

ـــان داد که  قیتحق جینتا ـــر نش  نیدوره تمر کیحاض

در  3caveolin ژن انیبر ب يمعنادار ریتأث دیشــد یتناوب

) سیبه کبد چرب (اســـتئاتوز نر مبتال يهارت قلبی بافت

س سبت به مقدار پا Caveolin 3 نیانگیم یدارد. برر  هین

 . هممشاهده شد شیدرصد افزا 4/18 زانینشان داد ، به م

 زانیبه م یشی، افزا ورزش -سالم يهارت در گروه  نچنی

ـــد در ب 6/56  رخ داد. در گروه  Caveolin 3ژن انیدرص

معادل  یکاهشـــ ه،یپا نیانگینســـبت به م مار،یب يها رت

 - ماریب وهدرصـــد مشـــاهده شـــد. در مقابل، در گر 6/12

 درصد رخ داد. 4/66معادل  یکاهش ، ورزش

سو ستبه جهیبا نت هم سکالکو و همکاران (د )، 8آمده، ا

ــ دنبال ورزش  بهCAV 3يهابا عنوان جهش یدر پژوهش

 بی(تخر زیولی) و رابومولی(درد عضــالن يولژیم ،یاســتقامت

سکلت ضالت ا س جهینت نی)، به ایع کردن ل تحمکه  دندیر

ــالن ــکلت بیو تخر یورزش، درد عض ــالت اس ممکن  ،یعض

ـــت در اثر جهش پژوهش  جیرخ دهد. نتا 3CAV يهااس

بر  لیتردم يورزش رو ریتأث)، با موضوع 9چن و همکاران (

شناخت یابیبازو  عملکرد موتور  MCAOموش  یعملکرد 

به  cavolin 3/ VEGF نگیگنالیســ ریمســ قیاز طر

سکته مغز ش يدنبال  سانخون فقداناز  ینا به  یمقطع یر

ـــان داد که ورزش بافت  (رگ  وژنزیاعث بهبود آنژبها، نش

ـــبیخون يهارگیمو شیافزا ،ییزا ) و ییزا)، نوروژنز (عص

 ای تیتقو يبرا هاناپسیس ییتوانا یناپسیس يریپذانعطاف

ـــع ـــخ به افزا مرور به فیتض کاهش  ای شیزمان، در پاس

شناخت یتا اختالالت حرکت شودیم آنها تیفعال را بعد  یو 

ته مغز ـــک ـــ قیاز طر یجزئ ياز س  /caveolin-1ریمس

VEGF   .بهبود بخشد 



 همکاران و م میرزاییان enolase،3 cavolin 3يهاژن انیبر ب دیشد یتناوب نیدوره تمر کی ریتأث

 

 99 پاییز، 22 یافته، دوره / 113 
 

کاران ( ـــوع 10پارك و هم با موض )، در پژوهش خود 

ـــنگ يهــارهیو زنج caveolinsژن  انیــاختالف ب  نیس

ـــدMHC( نیوزیم ـــخ به ورزش ش در موش  دی) در پاس

در  MHC2aو3cavolinژن انیکه ب افتندیدر ،ییصــحرا

ضله نعل سبت به گروه  نیماده در گروه تمر يهاموش یع ن

پژوهش  يهاافتهی. افتی شیافزا يداریمعن طورکنترل به

کاران یاجیاو ـــ«با عنوان  )،11( و هم  راتییتغ یبررس

3cavolin ش یکیولوژیزیف یپرتروفیدر ه از  یبطن چپ نا

ــ تیفعال ــان داد که ژن  ،»هاداوطلبانه در موش یورزش نش

3cavolin افتی شیبه دنبال ورزش داوطلبانه افزا. 

)، نشان داد 12و همکاران ( یوستیپژوهش گ يهاافتهی

ـــ تیکه به دنبال پروتکل فعال  انیب شیافزا م،یمال یورزش

3caveolin  در هداد قلــب رخ يوکــاردیبــافــت م در .

سیومیکارد صل باتیاز ترک یکی 3 نیها، کائول تیو شا یا  غ

شا يندهایفرآء و،  شا ،ییغ سما يغ در قاچاق  ریدرگ يپال

ــ الانتق ،یکولیوز ــتاز  گنالیس ــت  Caو هومئوس . )13(اس

هد ز ـــوا ـــالت  یپرتروفیبر ه 3نیکائول ریتأث ،يادیش عض

سیومیکارد یپرتروفیازجمله مهار ه ش و فیبروز تیو از  ینا

ـــتیآگون ـــان ،3نیکائول ازحدشیب انیباب س  اندداده را نش

)14.(  

ـــدهانیب نچنی هم ـــت که فعال ش ـــیاس با  ،یت ورزش

 ییصــحرا يهادر موش کیاز فشــارخون پاتولوژ يریجلوگ

ــارخون باال،  يدارا مرتبط  3 نیکائول حد از شیب انیببافش

ست شخص ن،یعالوه بر ا ).15( ا ست م  نیلکه کائو شده ا

ـــیمباعث محافظت  3 ـــ یقلب يها تیوس  بیدر برابر آس

 یبانیپشت هیفرض نیاز ا جینتا نی. همه اشودیم کیسکمیا

ـــ تیکه فعال کنندیم  حد از شیب انیب تنها با نه ،یورزش

ست، بلکه رابطه علت و معلول 3 نیکائول  آنها نیب یهمراه ا

تهی .)16( اســــت یکامالً منطق زین  يهاپژوهش يهااف

ـــیپ که پروتئ نچنی هم نیش  نینشــــان داده اســــت 

3caveolin در پاســخ  ینقش مهمROS نازیک قیاز طر 

MAP فایا یقلب یداخل ســلول گنالیواســطه انتقال ســ با 

 .کندیم

ـــان داد که  قیتحق جینتا ـــر نش  نیدوره تمر کیحاض

ـــد یتناوب در  SGOT میآنز انیبر ب يمعنادار ریتأث دیش

ـــتئاتوز نر مبتال يهابافت رت ) سیبه کبد چرب مدل (اس

س سبت به مقدار پا SGOT میآنز نیانگیم یدارد. برر  هین

درصد  45/4 زانیسالم، به م يهارت نشان داد که در گروه 

ــد. در گروه  ــاهده ش ــالم  يهارت کاهش مش ، ورزش  -س

صد در ب 87/11 زانیبه م یشیافزا رخ  SGOTژن  انیدر

به م مار،یب يهارت داد. در گروه  بت  ـــ  ه،یپا نیانگینس

شد. در مقابل، در  88/10معادل  یشیافزا شاهده  صد م در

 درصد رخ داد. 9/30معادل  یکاهش ، ورزش - ماریبگروه 

 نیهفته تمر8)، گزارش کردند 17( و همکاران هالثورث

قاومت کاهش محتوا یم چاق  یچرب يموجب  بد در افراد  ک

 رودیمعموالً انتظار م که نیا . باشــودیکبد چرب م به مبتال

بد يهامیآنز زانیمنظم، م یورزشـــ نیتمر کاهش  يک را 

ست به دل مثل  يفرد يهایژگیتفاوت در و لیدهد، ممکن ا

ــن ــرا ،یتفاوت س ــمان یآمادگ طیش وجود  ها،یآزمودن یجس

نوع  نیهم چنو  SGOT میآنز یعیطب ایباالتر  هیسطوح پا

عال فاوت یورزشـــ يهاتیف ته، اثرات مت کار گرف را بر  یبه 

 بگذارد.  یسمیو متابول یترشح يهاستمیس

هیآزمــا يهــاروش ـــگــا نتــا زین یش ـــول   جیدرحص

ندگذارریتأث هدار طیشـــرا عمر،مهین رایز ؛ هســـت و  ينگ

ـــت و  گریکدیبا  هامیکدام از آنز هر يریگاندازه متفاوت اس

 جینتا رییمسـئله  سـبب تغ نیبه ا یوجه و دقت کافت فقدان

ض نیچند .)18شود که ( ض از هیفر سیه هیجمله فر  ،یپوک

توسط  شده جادیا یسلول عاتیضا ز،یو همول ییاسترس گرما

 رییتغ ایو  یکیمکان يندهایاز فرآ یناشـــ یبدن تیانجام فعال

 شیافزا هیتوج يبرا تیغشـا بعد از انجام فعال يریدر نفوذپذ

عال ندام یکی ).19( وجود دارد هامیآنز نیا تیف  يهااز ا

گوناگون، کبد است که  یورزش يهاتیدر فعال ریدرگ یاتیح

 ابدی شیآن پس از ورزش افزا يهامیآنز زانیاســت م ممکن
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باشـــد، بر  یو طوالن دیاگر شـــد ژهیو به یبدن تیفعال). 20(

عال طه SGOT میدارد. آنز یفراوان ریتأث هامیآنز تیف ، راب

بد دارد. افزا یبا تجمع چرب يترقیدق  SGOT شیدر ک

 اهدهدر افراد چاق مشزینبدون وجود کبد چرب  یپالسما حت

ـــده ظت آنز ش نادار غل کاهش مع مال دارد  ـــت احت  میاس

SGOT به دل نیدر گروه تمر عه حاضـــر  کاهش  لیمطال

 یگنجاندن فاصــله اســتراحت نیهم چنبدن و  یدرصــد چرب

 .باشد ینیتمر تایم هاي نیب

 یبررســ یپنشــان داد در  ،)21( يداوود قیتحق جینتا

ته تمر8ریتأث قامت ناتیهف ـــت ـــ یاس پارانش بد و  میبر  ک

بــه کبــد چرب، کــاهش  مردان مبتال يکبــد يهــامیآنز

ـــطوح همه آنز يمعنادار  شیگروه آزما يکبد يهامیدر س

 . داشتوجود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ ـــان م هایبررس بد يهامیآنز دهدینش ند  يک مان

SGOT ــبانه ــاعات مختلف ش ــورت به یروز و حتدر س ص

 .شوندیم یراتییدچار تغ یفصل

 جهینت توانیپژوهش م هاي افتهیبر اســاس  جه،ینت در

 يهاژن انیباعث کاهش ب دیشد یتناوب ناتیگرفت که تمر

3enolase3و coveolin يکبد میو آنز SGOT  رت در

  شود.میبه کبد چرب  مبتال ستارینر و هاي

 تشکر و قدردانی
ضر برگرفته از  سالهمقاله حا  يولوژیزیف يدوره دکتر ر

ش شگاه آزاد واحد بروجرد م یورز شد یدان س نیبد .با  لهیو

سات یدانرسپاس و قد ستان عز دیخود را از ا که  يزیو دو

 ياریتهران ما را  (عج) اهللا هیبق مارســتانیدر پژوهشــکده ب

 .میینما یرساندند اعالم م
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Abstract 

Background: High intensity interval training (HIIT) is a kind of exercise training that suggested for 
individuals with any sufficient time for regular training.  The aim of this study was to evaluate the 
effect of a period of intense intermittent training on the expression of 3 enolase, 3 caveolin genes and 
plasma levels of SGOT enzyme in the cardiac tissue of male rats with fatty liver (steatosis model) 
Materials and Methods: The statistical sample consisted of 48 male Wistar rats (in2 healthy models 
with fatty liver) aged 5 weeks and weighing 200-250 and the same conditions (12:12 darkness and 
light, temperature 22 ± 2 degrees Celsius (%50-%60) humidity (% 51 humidity) were kept in cages. 
Gene expression was assessed using Real Time PCR and SGOT enzyme was assessed using 
ZiestChem diagnostic kits. Data were analyzed by independent t-test, one-way analysis of variance 
and Tukey's post hoc test and the data were analyzed by SPSS software version 22. 
Results: According to the results, the expression of Enolase 3 and Caveolin 3 genes and also the 
expression of SGOT enzyme in the rats of the patient group increased compared to the rats of the 
healthy group (P <0/05), which according to the level of significance It was significant. 
Conclusion: It seems that a period of intense intermittent training effects the expression of enolase3, 
caveolin 3 genes and plasma levels of SGOT enzyme in the cardiac tissue of male rats with fatty liver 
(steatosis model) and can serve as a marker for the prevention and treatment of diseases. Use 
cardiovascular, fatty liver, obesity as well as diabetes. 
Keywords: Enolase3 gene, Caveolin3 gene, SGOT enzyme, HIIT exercise 
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