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 چکیده 
 عنـوان   بـه  بدنی منظم دارد. امروزه فعالیت نقش مهمی در فرآیند پیري آپوپتوز دهد یمشواهد نشان  و هدف: زمینه
 بررسی از پژوهش حاضر، هدف است. شده شناخته آن با مرتبط يها يماریب و ن پیريدر به تعویق انداخت دفاعی راهکار

  .بود تحرك  کم سالمند مردان در 9-کاسپاز و 3-کاسپاز ،p53 سرمی مقادیر بر مقاومتی تمرین هفته 12 اثر

نمونـه   عنـوان  بـه ) داوطلبانه بصورت هدفمند 2/66±2/3مرد سالمند (سن:  30 تجربی، نیمه مطالعه ایندر  ها: روش
به  گروه تجربی کنندگان شرکت. شدند تقسیم نفر) 15( کنترل و نفر) 15( تجربی گروه دو در تصادفی و انتخاب آماري
در ابتدا و انتهاي پژوهش، نمونه خون وریدي  هفته و سه جلسه در هفته به انجام تمرینات مقاومتی پرداختند. 12مدت 
و  24نسـخه   SPSS افزار نرمبا استفاده از  ها داده لیتحل و  هیتجزي شد. آور جمعایی ي مقادیر بیوشیمیریگ اندازهبراي 

 .انجام شد 05/0در سطح معناداري کمتر از مستقل  و زوج تی آماريبا آزمون 

 3-)، کاسـپاز =p53  )03/0pهفتـه تمـرین مقـاومتی کـاهش معنـاداري در مقـادیر سـرمی         12بعد از انجام نتایج: 
)016/0p=025/0( 9-اسپاز) و کp= (   مشاهده شد. عالوه بر این اختالف معناداري بین دو گروه تجربـی و کنتـرل در

 مشاهده شد. )=03/0p( 9-) و کاسپاز=02/0p( 3-)، کاسپاز=p53 )04/0pمقادیر سرمی 

 رعتسـ  شـدن  کنـد  و آپوپتـوز  فرآینـد  کاهش در تواند می مقاومتی منظم تمرین انجام رسد یمبه نظر  ي:ریگ جهینت
 .باشد داشته بسزایی نقش پیري فرآیند

 :  ها واژه دیکل
ــاومتی،   ــرین مق  ،p53تم

ــپاز ــپاز ،3-کاسـ ، 9-کاسـ
 سالمند

 

 يشـر بـرا  نحقوق  یتمام
 یدانشگاه علـوم پزشـک  

محفــوظ  تربــت حیدریــه
 است.

 مقدمه 

 و اخـتالالت عملکـردي   یتغییـرات فیزیولـوژیک  بـا  فرآیند پیـري  

کــاهش پیشــروندة . ایــن فرآینــد بــا )1( همــراه اســت یگونــاگون

 هومئوسـتاز در و اخـتالل  ) Biological(عملکردهاي بیولوژیک 

)Homeostasis مختلف  يها يماریب) بدن موجب به وجود آمدن

عروقـی  ی قلبـ  يهـا  يمـار یبمغـزي، زوال عقـل و    سـکته  ازجمله

 همراه اسـت ) Apoptosis( آپوپتوز فرآیند پیري با. )2( شود یم

 یک فرآیند ژنتیکـی  شده يزیر ز یا مرگ سلولی برنامهآپوپتو. )1(

رشـد، توسـعه و هومئوسـتاز موجـود زنـده      و بخشی از رونـد  

بسـیار  زائـد   يهـا  حذف سـلول که براي از بین بردن و  باشد یم

 . )3(حائز اهمیت است 

 فرآینـد  افزایش بین نزدیکی ارتباط دهد یم نشان موجود شواهد

نهـایی   ي جـه ینتدارد.  وجـود  پیـري  سـرعت  افـزایش  با آپوپتوز

ــوز ــا  آپوپت ــروتئ ب ــدن پ ــته ش ــا نیگسس ــلولی  يه ــاتی س  و حی

 DNA )deoxyribonucleic ریناپـذ  قطعه شـدن برگشـت   قطعه

acid (  ایجـاد  چسـبیده بـه غشـاء     و تشکیل اجسـام آپوپتـوتیکی

منجـر بـه    توانـد  یم تنظیم آپوپتوز. ایجاد اختالل در )4( شود یم
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هـاي   اسـکلتی ماننـد دیسـتروفی    ي مختلـف عضـله   يهـا  يماریب

)Dystrophyتخریــــب عضــــله، ســــارکوپنیا   ) عضــــالنی ،

)Sarcopenia (و سالخوردگی شود )یطـورکل  بـه  فرآیند این .)5 

 باشد یم خارجی مسیر و) میتوکندریایی( داخلی مسیر دو شامل

 و کاسپاز) داخلی مسیر( P53 مولکول ازجمله يمؤثر عوامل که

 هـاي  کاسپاز شامل که) ها پروتئاز ادهخانو از آنزیمی گروه( ها

ــازي ــم( آغ ــر مه ــپاز آن نیت ــپاز و) 9-کاس ــاي کاس ــی ه  اجرای

دارنـد   نقـش  آن اجـراي  در ،باشـند  یمـ ) 3-کاسپاز آن نیتر مهم(

از  که اند یسلول درون يها نیاز پروتئ يا کاسپازها خانواده .)1،6(

و  آغازکننـده ، و برون سلولی یسلول طریق مکانیسم مرگ درون

 ). 6( فرآیند آپوپتوز هستند ضروريو  اجراکنندگان اصلی

اصـطالح   شکسـتن کاسـپازهاي بـه    لهیوسـ  بـه  يآبشار کاسـپاز 

و  )10-و کاســپاز 9-کاســپاز ،8-کاســپاز ،2-کاســپاز(آغــازگر 

. شــود یآغــاز مــ) Autoproteolysis( واســطه اتوپروتئــولیز بــه

زهاي کاسـپا ) توسط 7، 6، 3 کاسپازهاي( کاسپازهاي اجراکننده

منجـر   آپوپتـوز که این روند به  شوند یشکسته و فعال م آغازگر

یا  p53 ینئپروت. پیشینه پژوهشی بیانگر ارتباط بین )7( شود یم

در  p53 ینئپـروت . )8(اسـت   آپوپتوزبا فرآیند  گر توموربسرکو

بـوده و  آپوپتوز و ثبات ژنوم فعـال   ،يریپ ،یچرخه سلول میتنظ

فرآیند آپوپتوز  يساز فعالبا  ینئپروتاین  ).9(ي دارد مؤثرنقش 

 باعـث  و عضـالنی جلـوگیري کـرده    يها از تکثیر و ترمیم سلول

 . )8( شود یمرگ سلولی م تسریع

 ممکـن  ،گـذارد  یمـ  اثـر  پیـري  ماهیـت  بر که کارهایی و ساز فهم

 کنتـرل  بـراي  جدیـدي  بالینی يها ياستراتژ کشف به منجر است

 فرآیندهاي درك براي ران،پژوهشگ. شودها  انسان در عمر طول

 يهـا  شیآزمـا  زنـدگی،  کیفیـت  بهبود و عمر طول افزایش پیري،

. در انـد  داده انجـام  حیـوانی  يهـا  مـدل  روي بر ژهیو به گوناگون

 تـوان  یآپوپتوز مبر تغییرات نشانگرهاي  رگذاریتأثزمینه عوامل 

با توجه بـه آثـار مثبـت     .)10(ي ورزشی اشاره کرد ها تیفعالبه 

ي بیوشـیمیایی در  گرها واسطهمقاومتی منظم در تغییرات تمرین 

یـک اسـتراتژي مناسـب     عنـوان  بـه  هـا  تیفعالسنین باال، این نوع 

 شـده  گرفتـه براي تعدیل روند پیري و تغییرات آپوپتوز در نظـر  

 ورزشـی  فعالیـت  دقیـق  سـاز و کارهـاي   اگرچه .)11-13(است 

 یدرسـت  بـه  پیـري  از حاصـل  آپوپتـوزي  مسـیر  تنظـیم  منظم بر

 کـه  دهـد  یمـ پیشینه پژوهشی نشـان   حال نیا با نیست، مشخص

 P53 مولکـول  فعالیـت  کـاهش  طریق از تواند یم ورزشی فعالیت

 کاسـپاز  شـدن  فعال مانع c سیتوکروم آزادسازي مهار جهیدرنت

 فرآینـد  ایجـاد  تداوم و) اجرایی( 3 کاسپاز و) آغازگر کاسپاز( 9

مردایـان و همکـاران بیـان     در ایـن زمینـه  ). 2،14گردد ( آپوپتوز

نظـر از نـوع آن، باعـث     صرف یورزش نیهفته تمر هشت کردند

 Mejías). 15( گردد یم يمثبت در عوامل آپوپتوز راتیتأث جادیا

هفته تمرینات مقاومتی در افراد  هشتنشان دادند که  همکاران و

 3-بـه کاسـپاز    1-سالمند موجب کاهش معنادار نسبت کاسـپاز 

سـان عسـکري و همکـاران نیـز کـاهش معنـادار       . )16( شـود  یم

را  تمـرین مقـاومتی   هفتـه  در رت ها پـس از هشـت   p53سطوح 

. همچنین قاصد و بشیري در پژوهشی نشان )17(گزارش کردند 

ژن کاسـپاز   انیبهفته تمرین موجب کاهش معنادار  12دادند که 

پـی بـردن بـه    . )18( شـود  یمـ  يهـا  گـروه  یدر عضله نعل 9و  3

ي هـا  واکـنش ي مداخالت ورزشـی شـناخت بهتـري از    عملکردها

را  دبخشیـ نوو یـک فرصـت بـالینی     کنـد  یمـ فرآیند پیري ایجاد 

ي مـرتبط بـا آن را   هـا  يمـار یببراي پیشگیري از پیري انسان و 

و  يریـ پ نـد یبا توجه به نقـش آپوپتـوز در فرآ  . لذا، کند یمفراهم 

 ينگرهانشـا  راتییدر تغ ینیگوناگون تمر يها شدن مؤلفه مطرح

مداخلـه   نـه یشـده در زم  انجـام  يهـا  آپوپتوز و معـدود پـژوهش  

هـدف از پـژوهش   سالمند،  یانسان يها در نمونه یمقاومت نیتمر

 مقـادیر بـر   یمقـاومت  نیتمر دوازده هفتهمداخله حاضر بررسی 

 تحرك کم سالمند مردان در 9-کاسپاز و 3-کاسپاز ،p53 سرمی

 . دبو

 هاروش 
یــک طــرح نیمــه تجربــی و بــا طــرح پــژوهش حاضــر در قالــب 

مرد سالمند پس از  30انجام شد. تعداد  آزمون پسو  آزمون شیپ

شـکل   بهي ورود به مطالعه، ارهایمع اساس براعالم فراخوان و 

. معیارهاي ورود به پژوهش شـامل: دامنـه   شدند انتخابهدفمند 

بیمـاري دیابـت، عـدم سـابقه      سال، عدم ابتال بـه  80تا  60سنی 
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ي هـا  يمـار یبا بیماري قلبی عروقی شدید، عدم ابـتال بـه   سکته ی

 يهـا  مکمـل  مصـرف  الکل، عدم و استعمال دخانیات عدم کلیوي،

ي ورزشـی مـنظم در یـک    ها تیفعالعدم مشارکت در  ورزشی و

 سال منتهی به زمان انجام مطالعه بود. 

کنندگان در طول پـژوهش عبـارت بودنـد     مالك خروج مشارکت

 و مصـرف هـر نـوع دارو    بیمـاري،  وضـعیت  رد گرفتن قرار از:

از افرادي که تمایل  .در مداخالت تمرینی جلسه دو از بیش غیبت

به شرکت در مطالعه را داشتند، پس از تشریح اهداف مطالعـه و  

شد. سـپس  آگاهانه کتبی گرفته  نامه تیرضاچگونگی مراحل آن 

نامه مربوط به اطالعات شخصـی، آمـادگی بـراي انجـام     پرسش

گردیـد و  عالیت بدنی و سوابق پزشکی توسط همه افراد تکمیـل  ف

کننـدگان از راه معاینـات پزشـکی در     وضعیت سـالمتی شـرکت  

 اخالقـی  مـوارد  کلینیک تخصصی توسط پزشک کنترل شد. تمام

 داده اطمینـان  ها یآزمودن به گردید و رعایت حاضر پژوهش در

 خواهد ماند.   محرمانه ها آن اطالعات تمام که شد

تعیین حجم نمونه بر اساس گزارش مطالعـات مشـابه و توسـط    

 کننـدگان  شـرکت شد.  انجام  G*Power (version3.0.1) افزار نرم

 15( ی) در دو گـروه تجربـی  کشـ  قرعـه تصادفی ساده ( شکل به

سـاعت قبـل از شـروع     48قـرار گرفتنـد.    )نفر 15( کنترل و) نفر

کننــدگان  ي آنتروپــومتریکی تمــامی شــرکترهــایمتغپــژوهش، 

ي شد. سپس افراد گروه آور جمعخون   نمونه ها آنسنجش و از 

هفتـه بـا    12تجربی، برنامه تمرینی مقاومتی منتخب را بـه مـدت   

 رعایت اصول اساسـی حـاکم بـر تمـرین انجـام دادنـد. شـرکت       

کنندگان گروه کنترل در طی این مـدت تنهـا پیگیـري شـده و در     

س از آخـرین جلسـه   سـاعت پـ   48هیچ فعالیتی شرکت نکردنـد.  

 مجــدداًکننــدگان  تمرینــی در هفتــه دوازدهــم از تمــامی شــرکت

  نمونـه ) سـنجش و  Anthropometricي آنتروپومتریکی (رهایمتغ

در دو مرحلـه بـه لحـاظ     هـا  سنجشي شد. تمامی آور جمعخون 

مشـابه و بـا وسـایل و تجهیـزات یکسـانی       کامالًزمانی و مکانی 

 تمرینـی  برنامـه  اجـراي  منظـور  بـه  حاضر مطالعه انجام شد. در

 طبـق  سـالمند،  يهـا  یآزمـودن  سالمت حفظ براي الزم مالحظات

). 20،19شـد (  تنظـیم  سـالمندان  بـراي  ورزشی يها دستورالعمل

ي روزهـا هفته و سه جلسه در هفتـه (  12برنامه تمرینی به مدت 

 10غیر متوالی) اجرا شد. هر جلسه به سـه بخـش گـرم کـردن (    

دقیقه) تقسیم  10دقیقه) و سرد کردن ( 40( دقیقه)، مرحله اصلی

. گرم کردن و سرد کردن با حرکـات کششـی و نرمشـی در    شد 

 .شد شروع و پایان جلسه تمرینی انجام 

حرکت ورزشی (پرس پا، زیر بغـل   6مرحله اصلی تمرین شامل 

 4قایقی، پرس سینه، زیر بغل لت، جلو پا، پشت بازو) بود که در 

در  شـده  کنتـرل تکرار با سرعت  15کت با دور انجام شد. هر حر

ثانیه  30. بعد از انجام هر حرکت شد ي انجام ا هیثان 60یک دوره 

. تمرینـات بـا   شد استراحت تا شروع حرکت بعدي در نظر گرفته 

) شروع شد، امـا  1RM )One-repetition maximum%  60شدت 

 60ی در راحتـ  بـه ، زمانی که حرکت بار اضافهبراي رعایت اصل 

 شـدت  بـه % 5، براي انجام جلسه تمرینی بعدي شد یمثانیه انجام 

) در حرکـات  1RM. تعیین یک تکرار بیشـینه ( )21( شد یماضافه 

برآورد شد  حرکت هر براي برزیسکی معادله توجه با موردنظر

ي سـاز  بدنتمرینات در باشگاه  انجام که است ذکر به الزم .)22(

 گرفت می قرار نظارت تحت مربیان و پژوهشگران توسط اجرا و

اطمینان از عدم بـروز مشـکالت    منظور بهو در هر جلسه تمرین، 

احتمالی مربوط به آثار احتمالی تمرین، پرسـتار و متخصصـین   

 فیزیولوژي ورزشی، در سـالن ورزشـی حضـور داشـت. بـراي     

 حضـور  بـراي  هـا  تـالش  تمـامی  تمرینـی،  جلسـات  کامـل  کنترل

 ترتیـب؛  ایـن  بـه . شـد  انجـام  ینـی تمر جلسه در مشارکت کنندگان

 تمرینی جلسه یک در حضور به قادر شرکت کننده یک که زمانی

 منظـور   بـه  .شد می انجام بعد روز بالفاصله تمرینی جلسه نبود،

غذایی دریافتی، به مشارکت کننـدگان توصـیه    تأثیر رژیم کنترل

شد تا حد امکان در رژیم غـذایی مصـرفی خـود تغییـري ایجـاد      

غذایی مشارکت کنندگان با استفاده  دریافت میزان مچنیننکنند، ه

روزه (دو روز معمـول و یـک روز    نامه ثبت غذایی سه از پرسش

 در ابتدا و پایان مطالعه تکمیل شد.  تعطیل هفته)

 لیـ تحل و  هیـ تجز و نداشـت  وجود نمونه ریزش مطالعه طول در

روه نفـر و هـر گـ    30%  مشارکت کنندگان ( 100 روي بر ها داده

گیري متغیرهـاي آنتروپـومتریکی    شد. براي اندازه انجام نفر) 15
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(سـاخت کشـور آلمـان)،     SECAقد افراد نیز بـا کمـک قـد سـنج     

و سـنجش  SECA سنجش وزن با استفاده از تـرازوي پزشـکی   

درصــد چربــی و شــاخص تــوده بــدنی بــا اســتفاده از دســتگاه 

، شـرکت  Jawon X Contact 356وتحلیل ترکیب بدن (مدل  یهتجز

Jawon Medical    ساخت کشور کره جنوبی) انجـام شـد. بـراي ،

ي خـون در دو مرحلـه   ریگ نمونهسنجش متغیرهاي بیوشیمیایی، 

-نمونـه  مرحلـه  هـر  ساعت ناشتایی انجام شـد. در  12و متعاقب 

 گرفتـه  آزمـودنی  هـر  بـازویی  ورید از خون یس یس پنج گیري،

 ما سانتریفیوژخونی براي جداسازي پالس هايسپس نمونه. شد

شد و سرم حاصل جهت ) دقیقه 10 مدت به دقیقه در دور 3000(

 سـرمی  وحسـط اسـتفاده شـد.    مطالعـه  موردي رهایمتغسنجش 

caspase-3 هـاي تحقیقـاتی   و با اسـتفاده از کیـت   به روش االیزا

ــه ــتهــاي انســانی (مخصــوص نمون  ســنجش آزمایشــگاهی کی

caspase-3 شرکت سرم CUSABIOت لیسانس چین تح ، ساخت

ــا ــالوگ   ،آمریکــ ــماره کاتــ ــیت  ،CSB-E08856hشــ حساســ

ng/ml078/0و بـین   %8سنجشی کمتر از  ، ضریب تغییرات درون

 به روش االیزا caspase-9 سرمی وحسط؛ )%10سنجشی کمتر از 

هاي انسـانی  هاي تحقیقاتی مخصوص نمونهو با استفاده از کیت

 شـــرکت ســـرم caspase-9 ســـنجش آزمایشـــگاهی کیـــت(

CUSABIOشماره کاتالوگ  ،چین تحت لیسانس آمریکا ، ساخت

CSB-E08862h،   حساســیت کمتــر از ng/ml195/0 ضــریب ،

و بــین سنجشــی کمتــر از  %8سنجشــی کمتــر از  تغییــرات درون

-و با استفاده از کیـت  به روش االیزا p53 سرمی وحسطو  %)10

 آزمایشـگاهی  کیـت هاي انسانی (هاي تحقیقاتی مخصوص نمونه

چــین تحــت  ، ســاختCUSABIO شــرکت ســرم p53 ســنجش

حساسـیت   ،CSB-E08334hشـماره کاتـالوگ    ،لیسانس آمریکـا 

سنجشـی کمتـر از    ، ضـریب تغییـرات درون  pg/ml34/2 کمتر از 

جهـت آنـالیز    گیري شـد.  اندازه%) 10و بین سنجشی کمتر از  8%

ــودن طبیعــیآمــاري،  ــع ب ــا اســتفاده از آزمــون هــا داده توزی  ب

انجـام   ها از طریـق آزمـون لـون    همگنی واریانسشاپیروویک و 

وابسـته   تـی  آزمون از گروهی جهت سنجش تغییرات درون. شد

)paired t-test (تغییرات بـین گروهـی از آزمـون     و براي مقایسه

 ورود. اسـتفاده شـد   (Independent sample t-test)تـی مسـتقل   

 SPSS برنامـه  از اسـتفاده  بـا  آمـاري  وتحلیـل  تجزیه و اطالعات

 .انجام شد 05/0در سطح معناداري کمتر از  24نسخه 

 نتایج 
 نشـان داده شـده   1 جـدول  در هـا  آزمودنی دموگرافیگ اطالعات

دهد بین دو گـروه در شـروع پـژوهش     این نتایج نشان می .است

 شـاخص  و وزن قـد،  سـن،  هـاي  اختالف معنـاداري در شـاخص  

 بودند. همگن با یکدیگر توده بدنی وجود نداشته و دو گروه

 انحراف معیار) ±هاي دو گروه تجربی و کنترل در ابتداي پژوهش (میانگین . مشخصات آزمودنی1 جدول

 بین گروهی P-value نفر) 15گروه کنترل ( نفر) 15گروه تجربی ( متغیر

 865/0 1/66±1/3 3/66±35/3 )سال(سن 

 958/0 1/168±33/3 9/167±59/3 )متر سانتی(قد 

 426/0 5/62±59/3 8/64±74/3 )کیلوگرم(وزن 

 489/0 8/22±61/1 5/23±82/1 )مترمربع بر کیلوگرم(بدنی  توده شاخص
 

وابسـته   t، نتایج مربوط بـه آزمـون   2بر اساس اطالعات جدول 

)، =p53  )03/0Pنشان داد که در گروه تجربـی، مقـادیر سـرمی    

ــپاز ــپاز=016/0P( 3-کاسـ ــه =025/0P(9-) و کاسـ ــبت بـ ) نسـ

کـه   . درحـالی )P≤0.05(آزمون کاهش معناداري داشته است  پیش

هــاي گــروه کنتــرل تفــاوت معنــاداري را در  آنــالیز آمــاري داده

کدام از متغیرها نشان نداد.  آزمون هیچ آزمون نسبت به پیش پس

مسـتقل نشـان داد کـه بـین      tهمچنین نتایج مربـوط بـه آزمـون    

ــادیر  ــپاز)، ک=p53 )04/0Pمقـ ــپاز=02/0P( 3-اسـ  9-) و کاسـ

)03/0P=     دو گروه تجربی و کنتـرل اخـتالف معنـاداري وجـود (

 .)P≤ 0.05( دارد
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 هاي آماري مربوط به متغیرهاي تحقیق داده .2جدول 

 ها گروه متغیر
 آزمون پیش

 استاندارد انحراف ± میانگین

 آزمون پس

 استاندارد انحراف ± میانگین

P-value 
 گروهی درون

P-value 
 بین گروهی

p53 
)pg/ml( 

 ∗03/0 29/53±22/7 32/56±11/6 تجربی
04/0* 

 28/0 94/56±18/7 14/58±08/7 کنترل

 3-کاسپاز

)ng/ml( 

 ∗016/0 13/1±48/0 21/1±4/0 تجربی
02/0* 

 572/0 17/1±39/0 18/1±43/0 کنترل

 9-کاسپاز

)ng/ml( 

 ∗025/0 54/8±76/1 75/8±96/1 تجربی
03/0∗ 

 612/0 64/8±82/1 68/8±85/1 رلکنت

 P> 05/0 ): اختالف معناداري در سطح∗(

 بحث 
هفته تمرین  12ي حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که ها افتهی

 3-)، کاسـپاز % p53 )3/5مقاومتی موجب کاهش مقادیر سـرمی  

 در محـدودي  انسـانی  ) شد. مطالعات%4/2( 9-) و کاسپاز6/6%(

 .اسـت  شده انجام حوزه این در مقاومتی تمرین مداخله با ارتباط

و  یشـرف حاضـر،   پـژوهش  يهـا  افتـه ی بـا  همسـو  راستا این در

را  کـرده  نیتمـر در مـردان   p53 نیپروتئ مقادیرکاهش همکاران 

. عسکري و همکاران کاهش معنـادار سـطوح   )23(گزارش کردند 

p53 بـاال رفـتن از   ( تمرین مقاومتی هفته در رت ها پس از هشت

بـه دم رت هـا) را گـزارش کردنـد      شـده   بسـته  ده با حمل بارنر

)17( .Zhengtang  کردند که  همکاران نیز در پژوهشی گزارش و

 p53فعالیـت   سـن  به وابسته تغییرات ورزشی فعالیت چهار هفته

 در ضـد پیـري   و محـافظتی  اثـرات  جهیدرنت و دهد یم کاهش را

همکـاران در   و Zhengtang. )24(دارد  هـا  مـوش  قلبـی  عضـالت 

 یورزشـ  نـات یتمر هشت هفته که ندنشان دادپژوهشی دیگر نیز 

 را کاهش داده است یاسکلت هاي یچهدر ماه p53 نیسطوح پروتئ

بـا پــژوهش حاضـر، سـید قمـی و همکــاران در      سـو  ). نـاهم 25(

عضـله   P53ژن  انیبپژوهشی عدم وجود تغییرات معناداري در 

را گـزارش   نیماه تمـر  به دنبال سه نر ییصحرا يها موشی نعل

. همچنین زرباف و همکاران در پژوهشی عـدم وجـود   )8(کردند 

بـا   به دنبال سـه هفتـه تمـرین    P53ژن  انیبتغییرات معنادار در 

ــد شــدت متوســط   ایــن دلیــل. )26(در رت هــا را گــزارش کردن

 مثـل  عـواملی اما تفـاوت در   ،مشخص نیست یروشن بهات اختالف

 وضـعیت  همچنـین  و ح آمـادگی، سن، سـط  نوع شرکت کنندگان،

ممکـن   و نحوه سـنجش متغیـر   پروتکل ورزشی ،تغذیه سالمتی،

ي هـا  پـژوهش با توجه بـه  . است در این تفاوت نقش داشته باشد

 جـاد یافرآیندهاي  p53مقادیر  افزایش، از دالیل اصلی شده انجام

شـده    نشـان داده . )17( ناشی از فشارهاي اکسایشی اسـت  شده

 Stress(اکسـیداتیو  اسـترس  منظم باعث کاهش است که تمرینات

Oxidative ( اکسیدانی رفتن دفاع آنتی باالو)Antioxidants ( بدن

هسـت کـه فعالیـت     شـده   گزارشدر همین زمینه  .)27( شوند یم

ــا شــدت مناســب موجــب کــاهش اســترس    ورزشــی مــنظم و ب

ی بـدن  دانیاکسـ  یآنتـ اکسایشی از طریـق افـزایش ظرفیـت دفـاع     

 يها میفعالیت ورزشی موجب افزایش بیان ژن آنز .)28( شود یم

 کـاهش  وسـلول   یدانیاکسـ  یو افزایش قدرت آنتـ  یدانیاکس یآنت

 يهـا  کالیراد يساز یخنث افزایشبراثر  اکسایشی استرس میزان

 دالیـل بنابراین چون یکـی از  . )29( شود یم) free radicals(آزاد 

 تـوان  ییو اسـت، مـ  افزایش استرس اکسیدات ،p53مقادیر افزایش 

 و دلیـل مهـار اسـترس اکسـیداتیو    ه ب  p53 مقادیرانتظار داشت 

 .)27( ، کاهش پیدا کندبهبود سطوح عوامل ضد اکسایشی بدن

-و کاسپاز 3-یج پژوهش حاضر بیانگر کاهش مقادیر کاسپازنتا

 و  Mejíasهمسـو بـا ایـن نتـایج،     . پس از انجام تمرینـات بـود   9

هفتـه تمرینـات مقـاومتی در افـراد      هشـت نشان دادنـد   همکاران

 3-بـه کاسـپاز    1-سالمند موجب کاهش معنادار نسبت کاسـپاز 
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 هشـت  بیـان کردنـد   شو همکـاران  Pena همچنـین . )16( شود یم

مقاومتی در افراد سالمند موجـب کـاهش معنـادار     تمریناتهفته 

 Bcl-2به پروکاسپاز و همچنین کاهش میـزان   1-کاسپاز نسبت

تمرینـات   نشان دادند که پژوهشگران. این شود یم 3-و کاسپاز 

آپوپتـوز در افـراد    موجـب کـاهش فراینـد    یطـورکل  مقاومتی بـه 

هفتـه   شـش  کردند گزارشو همکاران  Ko. )16( شود یسالمند م

 آپوپتـوز  يهـا  فعالیت هوازي با شدت پایین موجب کاهش سلول

 و همکـاران  Huang. )30( شـود  یهاي مسن مـ  در بافت قلب رت

 و 3کاسـپاز  معنادار سطوح  کاهش در پژوهشی بر روي رت ها،

را گـزارش  هفته فعالیت هوازي با شدت متوسـط   10به دنبال  9

، آبـادي و بشـیري افـزایش    رهمسویغ. در پژوهشی )14(کردند 

به دنبـال   نر ییصحرا يها موش ینعل ي عضله 9-کاسپازمقادیر 

 رزایـ می و اظمکـ . )5(سه ماه برنامه ورزشی را گزارش کردنـد  

 زانیـ بـر م  یاسـتقامت  نیدوره تمر کی ریتأثبررسی  هدف با زاد

مبتالبـه سـرطان    يهـا  بافت تومور موش 9و  3کاسپاز  نیپروتئ

. بـا  )31(را گـزارش کردنـد    9و  3کاسـپاز   انیب شیافزا، پستان

شـاید تفـاوت در   بیـان کـرد کـه     توان یم متناقضتوجه به نتایج 

دت، مدت، نوع تمرین و همچنین بافت ش پارامترهاي تمرینی مثل

زمینـه  در  .شـده اسـت  مغـایرت در نتـایج    باعـث  یبررسـ  مورد

 به دنبال فعالیـت ورزشـی،  آپوپتوز  يها شاخصافزایش مقادیر 

کارهـاي متعـددي ماننـد تغییـر مسـتقیم در بیـان        و اگرچه ساز

ــه آپوپتــوز، آزادســازي عوامــل آپوپتوتیــک   يهــا ژن مربــوط ب

و ) ROS )Reactive oxygen species ات تولیدمیتوکندري، تغییر

شـده اسـت، ولـی هنـوز ابهامـات        وضعیت ضد اکسایشی مطرح

 .)32بسیاري در این زمینه وجود دارد (

بـا شـدت   با توجه به پیشینه پژوهشی انجام تمرینـات ورزشـی   

 موجـب  احتمـاالً برخالف فعالیت ورزشی حـاد   متوسط و مداوم

). تمرینات 33،32،5( شود یختلف مم يها کاهش آپوپتوز در بافت

ی و تعـدیل اسـترس   دانیاکسـ  یآنتـ ورزشی بـا افـزایش ظرفیـت    

. )34( شـوند  یمـ ي پیش آپوپتـوزي  ها ژناکسایشی باعث کاهش 

و  Bax  فعالیت ورزشی از طریق کـاهش پـروتئین پروآپوپتیـک   

مهار آزادسازي  جهیو درنت  Bcl-2افزایش پروتئین ضد آپوپتیک

نیز بـا   9-شود. کاسپاز 9-فعال شدن کاسپاز مانع C سیتوکروم

منجـر بـه تنظـیم مثبـت رونـد       توانـد  یمـ  3-کاسـپاز  يساز فعال

 ،مشاهده شـد پژوهش فوق در که  طور همان. )35آپوپتوز شود (

و کاسـپاز   9کاهش فعالیـت کاسـپاز آغـازگر     فعالیت ورزشی با

 از دو مسیر داخلی و خارجی مانع آپوپتـوز و  تواند یم 3اجرایی 

سـاز و کارهـاي    حـال   نیـ ا با. )36شود ( DNAقطعه شدن  قطعه

طـور کامـل روشـن     در مقابله با آپوپتوز به ي ورزشیها تیفعال

کـه   دهـد  یاخیـر نشـان مـ    يها ، پژوهشوجود نیا نشده است، با

ــز    ــرد آن ــود عملک ــت بهب ــن اس ــی ممک ــداقل در بخش ــا میح  يه

 MnSOD )manganese ازجملـــه فعالیـــت  دانیاکســـ یآنتـــ

superoxide dismutase (   در تعدیل آپوپتوز نقـش داشـته باشـد .

را براي بهبـود   یدرمان دیدگاه مهم است که اهمیت ورزش کی نیا

بـراي جلـوگیري از    عـاملی عنـوان   به دانیاکس یسیگنال دهی آنت

 بــین متقابــل روابــط . همچنــین)37( کنــد یآپوپتــوز برجســته مــ

 مهـم  اساسـی  نیسـم مکا یک تواند یم آپوپتوز و التهاب اتوفاژي،

 را ایـده  ایـن  و باشـد  سـالمندان  در ورزش مفید اثرات در درگیر

 يهـا  درمـان  نیتـر  يقو از یکی منظم بدنی ورزش که کند تقویت

 است. پیري ضد

نتـایج متناقضـی در    ذکرشدهي ها پژوهش، با توجه به درمجموع

، نوع تغییرات آپوپتوز به زمان که ییازآنجامطالعات وجود دارد؛ 

ــت ــتگی دارد باف ــوه ســنجش بس ــودنی و نح ــوع آزم ــود ، ن ، وج

ضروري بـه   ي گوناگون با در نظر گرفتن موارد فوقها پژوهش

 در اخالقـی  مالحظـات  دلیـل  بـه  پـژوهش  ایـن  . دررسـد  یمنظر 

 طریـق  از رهـا یمتغ سـنجش  ،)سـالمند  افـراد ( انسـانی  يها نمونه

 طریــق از رهــایمتغ ســنجش امکــان و شــد انجــام خــون نمونــه

دیگـر عوامـل    شـود  یمـ پیشنهاد  رو  نیا ازنبود.  فراهم بایوپسی

جهـت   Bcl-2و  Bax يها نیپروتئ مانند آپوپتوزمرتبط با فرایند 

 يهـا  یآزمودن بر آپوپتوز، در ات ورزشیتمرین درك بهتر تأثیر

هاي ایـن پـژوهش    از محدودیت قرار گیرد. یبررس مورد انسانی

کرشـده، نمونـه   توان به عدم سنجش و بررسـی متغیرهـاي ذ   می

 .آماري کم و جامعه آماري فقط مردان اشاره کرد
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 گیرينتیجه 
هفتـه تمـرین مقـاومتی     12با توجه بـه نتـایج پـژوهش حاضـر،     

در  9و  3-، کاسـپاز p53سـرمی  باعـث کـاهش مقـادیر     تواند یم

که انجام تمرینات  رسد یمبه نظر  رو  نیا ازمردان سالمند شود. 

 مـؤثر  آپوپتوزدر بهبود عوامل مرتبط با  تواند یممقاومتی منظم 

حال، مشخص شدن تأثیر مـداخالت تمرینـی و    با این  واقع شود.

توانـد حـاوي    سازوکارهاي احتمـالی درگیـر در ایـن زمینـه مـی     

مفاهیم علمی و کاربردي مهمی در ارتباط با مـداخالت ورزشـی   

 فرآیند سرعت شدن کند آن دنبال به و آپوپتوز فرآیند کاهش در

 تأثیرپـذیري  نحـوه  مـورد  در قطعـی اظهـارنظر   لـذا باشد.  یريپ

ــوز نشــانگرهاي ــات از آپوپت ــوط مقــاومتی، تمرین ــه من  انجــام ب

 ..است زمینه این در بیشتر مطالعات

 و قدردانی تشکر 
خـــود از تمـــام  قـــدردانی و تشـــکر نویســـندگان بدینوســـیله،

صل مقاله فوق حا .دارند می اعالمکنندگان در این پژوهش  شرکت

نتایج بخشی از مداخالت پژوهشی بزرگتـر اسـت کـه در کمیتـه     

ی و علـوم ورزشـی ایـران بـا کـد      بـدن  تیـ ترباخالق پژوهشـگاه  

IR.SSRC.REC.1398.062  قرار گرفته است دیتائثبت و مورد. 

 منافع تضاد 

ر این پژوهش هیچ گونه تعـارض منـافعی توسـط نویسـندگان     د

 .گزارش نشده است

 مشارکت نویسندگان:
یـا   ، هـا  داده آوري جمـع  یا مطالعه طراحی و پردازي مفهوم )1(

بابـک هوشـمند مقـدم،  مژگـان     ها:  داده تفسیر و تحلیل و تجزیه

 اسکندري، سحر پارسه، مهنازحجتی مروست

بابــک هوشــمند مقــدم،  مژگــان مقالــه:  نــویس پــیش تهیــه )2(

 اسکندري، سحر پارسه، مهنازحجتی مروست

عباسـعلی گـائینی   مجله: به ارسال از پیش نوشته دست ) تایید3(
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   Abstract 

 Background & Aim: Evidence suggests that apoptosis plays an important role in the 
aging process. Today, regular physical activity is recognized as a defense strategy in 
delaying aging and related diseases. This study aimed to evaluate the effect of 12 weeks 
of resistance training on serum levels of p53, caspase-3, and caspase-9 in sedentary 
elderly men. 

Methods: In this quasi-experimental study, 30 elderly men (Age: 66/2±3/2) were 
selected voluntarily and purposefully as a statistical sample and randomly divided into 
experimental groups (n=15) and control (n=15). Participants in the experimental group 
performed resistance training for 12 weeks and three sessions per week. At the 
beginning and end of the study, venous blood samples were collected to measure 
biochemical values. Data analysis was performed using SPSS software version 24 and 
with dependent and independent t-test at a significance level of less than 0.05. 

Results: After 12 weeks of resistance training, a significant decrease was observed in 
serum levels of p53 (p=0.03), caspase-3 (p=0.016) and caspase-9 (p=0.025). Also, a 
significant difference was observed between the experimental and control groups in 
serum levels of p53 (p=0.04), caspase-3 (p=0.02) and caspase-9 (p=0.03). 

Conclusion: It seems that regular resistance training can play an important role in 
attenuation of the apoptosis and slowing down the aging process. 
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