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چکیده

 -0دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش.

زمینه و هدف :انتقال دهنده ویتامین  Cوابسته به سدیم نوع  )SVCT2( 2نقش مهمی در
انتقال اسید اسکوربیک به تارهای کند انقباض دارد .با توجه به اهمیت اسید اسکوربیک در
تارهای عضالنی و نقش  SVCT2در انتقال این ویتامین ،هدف تحقیق حاضر بررسی اثر
تمرینات هوازی بر سطح اسید اسکوربیک سرمی و بافتی و  SVCT2در عضله سولئوس
رت های آزمایشگاهی بود.
روش بررسی :در تحقیق تجربی حاضر  01سر رت نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به
دو گروه تمرین هوازی و کنترل تقسیم شدند .تمرینات به صورت  6هفته دویدن هوازی
روی تریدمیل 5 ،جلسه در هفته و هر جلسه تمرین به مدت  21-01دقیقه در روز ،با سرعت
 01-21متر در دقیقه انجام شد .بافت هموژن شده عضله سولوئوس و سرم به منظور بررسی
اثر ورزش بر متابولیسم اسید اسکوربیک بررسی شد .به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از
آزمون های تی مستقل و تحلیل کواریانس استفاده شد (.)P≥ 1/15
یافتهها :نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین سطح  SVCT2عضله سولئوس و
همچنین سطوح اسید اسکوربیک سرمی و عضالنی در دو گروه تمرین و کنترل وجود نداشت
(.)P < 1/15
نتیجه گیری :با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان گفت که  6هفته تمرین هوازی اثر معنی
داری بر سطوح اسید اسکوربیک سرمی و عضالنی و سطح  SVCT2عضالنی در رت های
آزمایشگاهی ندارد و عضله کندانقباض رتهای سالم محدودیتی در برداشت اسید
اسکوربیک سرمی و تأمین اسید اسکوربیک مورد نیاز خود ندارد.

 -2استادیار گروه فیزیولوژی ورزش.
 -3استاد گروه فیزیولوژی ورزش.
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مقدمه
ال -اسید اسکوربیک نام معمولی ویتامین  Cمی باشد

رادیکالهای آزاد میباشند .بهنظر میرسد جذب اسکوربات

که با فرمول شیمیایی 2-oxo-L-threo hexono-1,4-

از طریق  SVCT2مربوط به ماهیت اکسیداتیو تارهای کند

 ،lactone-2,3-enediolاز مهمترین ویتامین های محلول

انقباض میباشد ( .)12اگر چه تغییرات  SVCT2در طول

در آب می باشد ( )1که در برخی از گونه ها از جمله انسان

دوره رشد بارزتر است و یکی از ویژگیهای تارهای کند-

به دلیل عدم وجود آنزیم کاتالیزوری گلونوالکتون اکسیداز در

انقباض میباشد؛ اما سطح پویای بیان  SVCT2میتواند

مرحله نهایی بیوسنتز نمی شود و برای آنها به عنوان یک

برای ویژگیهای مختلف فیزیولوژی عضله اسکلتی مانند

ویتامین محسوب میشود( .)2ویتامین ، Cیک ماده مغذی

شکلگیری سلولهای عضالنی ،رشد و فعالیت مربوط باشد

ضروری برای انواع مختلف عملکردهای بیولوژیکی است که

( .)11شرایط پاتولوژیک مانند بیماریها و همچنین شرایط

در شرایط فیزیولوژیکی ،در بیوسنتز کالژن از طریق تسهیل

فیزیولوژیک مانند ورزش به عنوان یک عامل استرسزا ممکن

هیدروکسیل کردن پرولین و لیزین نقش دارد .همچنین

است موجب تغییرات اسیداسکوربیک و انتقال دهندههای آن

ویتامین  Cدر چندین واکنش هیدروکسیلیتیک مهم مانند

شود؛ در همین خصوص کمپوس و همکاران ( )2614در

بیوسنتز کاتکلوالمینها (از طریق تبدیل دوپامین به نوراپی

تحقیقی نشان دادند که هم تمرینات شنا و هم القای دیابت

نفرین) ،ال-کارنیتین ،کلسترول ،اسید آمینه و برخی از

موجب تغییرات اسکوربیک اسید غده فوق کلیه در موشهای

هورمونهای پپتیدی در انسانها عمل میکند ()3؛ همچنین

صحرایی شد ( .)14همچنین بهنظر میرسد بیان SVCT2

در سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی نیز نقش اصلی دارد ( .)4راه

میتواند به صورت مثبت و منفی توسط حضور اکسیدانها

اصلی حمل و نقل اسید اسکوربیک به سلول توسط انتقال

و آنتی اکسیدانها تنظیم شود ( .)15سلولهای عضالنی با

دهنده ویتامین  Cوابسته به سدیم ( )SVCTاز طریق انتقال

استفاده از انتقالدهندههای ویتامین  Cسیستم کارایی برای

فعال ثانویه میباشد (SVCT .)5ها پروتئینهای غشایی

انباشت ویتامین  Cمیباشند ( .)15فعالیت بدنی به صورت

هستند که با دو ژن مختلف بسیار مشابه در ساختار کد می-

طبیعی موجب تولید گونههای اکسیداتیو در عضله اسکلتی

شوند ( .)7 ,6ساختار پروتئینی ایزوفورم  SVCT1در انسان

میشود که در شرایط ورزش شدید ،پیری و بیماریهای

دارای  595آمینو اسید است درحالی که  656 SVCT2آمینو

خاص میتواند موجب آسیب این بافتها شود .با اینحال،

اسید دارد ( SVCT2 .)5دارای میل ترکیبی باال (Km-

اکسیداسیون به طور معمول توسط مکانیسمهای مختلف

کم( 1

آنتیاکسیدانی کنترل میشود .یکی از مهمترین عوامل آنتی-

 )pmol/min/cellبرای انتقال ویتامین  Cمی باشد (.)9 ,5

اکسیدانی ارگانیسم ویتامین  Cمی باشد که حدود  ٪56آن در

بیان ایزوفورمهای  SVCTدر بافتهای مختلف ،متفاوت

عضالت اسکلتی ذخیره میشود ( .)16در همین راستا ساوینی

میباشد .در همین خصوص کو و همکاران ( )2664در

و همکاران در تحقیقی برون تنی گزارش کردند که ژن

تحقیقی عنوان کردند که  SVCT2عامل مهمی در انتقال

 SVCT2در حضور  H2O2بیشبیان می شود ( )15و این

اسید اسکوربیک به درون بافتهایی نظیر عضالت هستند که

مکانیزم میتواند موجب افزایش اسیداسکوربیک درون

نسبت  SVCT1پایینتری دارند ( SVCT2 .)16ترجیحاً

سلولی و افزایش دفاع آنتیاکسیدانی در سلول شود.

μM

8–69

of

)values

اما

ظرفیت

در تارهای کند انقباض اکسیداتیو بیان میشود ( .)11تارهای

به نظر میرسد تمرینات ورزشی میتواند بر متابولیسم

عضالنی کند انقباض به دلیل فعالیت اکسیداتیو در معرض

ویتامین  Cو ذخایر آن موثر باشد ( .)15تمرینات ورزشی
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اکبر قالوند و همکاران

میتواند به عنوان یک استرس فیزیولوژیک با تغییرات

روش بررسي

رادیکالهای آزاد و دفاع آنتیاکسیدانی( )17بر تغییرات

در تحقیق تجربی حاضر که به روش آزمایشگاهی انجام

 SVCT2و همچنین سطح ویتامین  Cسرمی و بافت عضله

شد تعداد  01سر رت نر نژاد ویستار انتخاب شدند و به

موثر باشد ( .)15تارهای عضالنی بر اساس تفاوت در سرعت

صورت تصادفی به دو گروه تمرین هوازی و کنترل تقسیم

انقباض که عوامل متفاوتی در آن نقش دارد ،به صورت کلی

شدند .برای انجام این تحقیق حیوانات مورد آزمایش در طول

به تارهای تند و کند انقباض تقسیم میشوند .از جمله

دوره آشنایی با محیط جدید و نوار گردان و همچنین دوره

ویژگیهای تارهای کندانقباض میتوان به چگالی مویرگی و

اجرای پروتکل در قفسهای پلی کربنات شفاف با ابعاد 05

میتوکندریایی بیشتر و توانایی تحمل خستگی بیشتر نسبت به

×  31×05سانتیمتر ساخت شرکت رازی راد در دمای محیطی

تارهای عضالنی تندانقباض میباشد ( .)15مشخص شده که

با  21تا  22درجه سانتیگراد ،چرخه روشنایی به تاریکی

بیان  SVCT2در تارهای کندانقباض نسبت به تارهای تند-

 02:02ساعت و رطوبت هوا  55تا  65درصد نگهداری شدند.

انقباض بیشتر می باشد ( ،)12که نشان دهنده اهمیت ورود

غذای حیوانات این تحقیق به صورت پلت توسط شرکت

اسید اسکوربیک به تارهای کندانقباض می باشد .درک نقش

خوراك دام بهپرور کرج تولید و در هر قفس قرار داده شد.

فیزیولوژیکی ویتامین  Cو انتقال آن به درون سلول از طریق

همچنین مقدار غذای مصرفی بین دو گروه تمرین و کنترل

 SVCT2به عنوان راه اصلی انتقل اسید اسکوربیک به

یکسان بود .موشها روزانه به ازای هر  011گرم وزن بدن به

تارهای کندانقباض اهمیت ویژهای دارد ( .)15با توجه نقش

 01تا  02میلیلیتر آب نیاز دارند .در این تحقیق آب مورد نیاز

فیزیولوژیک  SVCT2در فراهمی اسید اسکوربیک درون

هر حیوان به صورت آزاد در بطری  511میلیلیتری ویژۀ

عضالنی در تارهای کندانقباض ( )12تغییرات سطوح این

حیوانات آزمایشگاهی در اختیار آنها قرار داده شد .تمامی

انتقال دهنده و عوامل موثر بر آن اهمیت دارد .از طرفی

مراحل نگهداری و کشتار موشها بر اساس کمیته اخالقی

تمرینات هوازی به عنوان یک استرس اکسیداتیو ممکن است

حیوانات انجام شد .از آنجا که موشهای آزمایشگاهی به

به علت افزایش رادیکالهای آزاد که در هنگام فعالیت هوازی

بیماریهای تنفسی بسیار حساس میباشند ،از این رو تهویه

افزایش مییابد بر سطح اسید اسکوربیک عضالنی و انتقال

مناسب برای جلوگیری از تجمع آمونیاك حاصل از ادرار

دهنده اصلی آن ( )SVCT2در تارهای کند انقباض به عنوان

حیوانات در محل نگهداری قرار داده شد.

تارهای فعال در فعالیت هوازی موثر باشد .همچنین با توجه

حیوانات به  2گروه تمرین هوازی و کنترل تقسیم -

به اینکه نتایج تحقیق حاضر ممکن است منجر به ایجاد

شدند .گروه تمرین هوازی برنامه تمرینی شامل تمرین هوازی

استراتژیهای جدید در حیطه های مرتبط با پزشکی و علم

روی نوار گردان 5 ،روز در هفته ،ساعت  00صبح ،به مدت

ورزش در زمینه کنترل ویتامین  Cداخل سلولی گردد ()7

 6هفته 5 ،جلسه در هفته و هر جلسه تمرین به مدت 21-01

ضرورت تحقیق حاضر را نشان می دهد .بنابر مطالب گفته

دقیقه در روز ( )00را به ترتیب زیر انجام دادند (جدول .)0

شده ،تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر تمرینات هوازی بر

الزم به ذکر است که در منابع ،این شدت تمرین برای موشها

سطوح اسید اسکوربیک سرمی و بافت عضله سولئوس و

معادل تقریبا  15درصد حداکثر اکسیژن مصرفی ( )21بیان

همچنین بیان پروتئین  SVCT2به عنوان راه اصلی انتقال

شده است .همچنین از مجموع  01دقیقه مذکور ،در شروع

اسید اسکوربیک در عضله قرمز رتهای آزمایشگاهی طراحی

هر جلسه تمرین 5 ،دقیقه (سرعت  01متر در دقیقه و شیب

شد.

صفر) جهت گرم کردن در نظر گرفته شد .در پایان هر جلسه
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به منظور سرد کردن ،در مدت  5دقیقه ،سرعت نوارگردان به

ها با استفاده از کیت های مخصوص اسید اسکوربیک

طور معکوس کاهش یافت تا به سرعت اولیه برسد .به منظور

(شرکت زلبیو ،آلمان ،حساسیت  0میکروگرم بر میلی لیتر) و

تحریک موشها برای دویدن ،از محرك صوتی (ضربه به

( SVCT2شرکت زلبیو ،آلمان ،حساسیت  05پیکروگرم بر

دیواره تردمیل) استفاده شد ،بدین صورت که در جلسات اول

میلی لیتر) به روش االیزا انجام شد.

از محرك الکتریکی با ولتاژ کم همراه با محرك صوتی استفاده

از نظر آماری تمام نتایج به صورت میانگین  ±خطای

و پس از شرطی نمودن موشها به همراه بودن دو محرك ،در

استاندارد بیان گردید .به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از

سایر جلسات به منظور رعایت نکات اخالقی کار با حیوان

آزمونهای  tمستقل و تحلیل کواریانس با نرم افزار SPSSS

آزمایشگاهی ،فقط از محرك صوتی استفاده شد .در مدت این

نسخه  22انجام شد و سطح معنیداری  P ≥ 1/15در نظر

 6هفته ،موشهای گروه کنترل نیز برای آشنایی با تردمیل،

گرفته شد.

یک جلسه در هفته ،به مدت  5دقیقه ،با سرعت  01متر در
دقیقه روی تردمیل بدون شیب راه رفتند..
بعد از  6هفته ،تمام رتها با تزریق زیر صفاقی هیدرات
الکل  01درصد به میزان  5میلیلیتر به ازای هر کیلوگرم وزن
بدن بیهوش شده سپس  0میلیلیتر از خون قلب حیوان خارج
و به لوله آزمایش منتقل شد .نمونهها به مدت  01دقیقه با
 3511دور در دقیقه سانتریفیوژ شده پس از جداسازی سرم
تا زمان آزمایش در فریزر مخصوص در دمای  01درجه
سانتیگراد زیر صفر در شرایط مطلوب تا زمان آزمایش
نگهداری شدند.
عضله سولئوس به عنوان عضله کند انقباض تشریح و
در شرایط فریز نگهداری شد .به منظور سنجش سطوح
 SVCT2و اسید اسکوربیک بافت عضالنی ،مقدار  01میلی
گرم از بافت عضله سولئوس به عنوان عضله کند انقباض را
در دستگاه هموژنایز در بافر فسفات ( )PBSلیز کرده و سپس
با سانتریفیوژ یخچالدار به مدت  05دقیقه با دور 02111
 RPMسانتریفیوژ شد .محلول بافت هموژ شده در تیوپ
جدید در دمای  -01درجه فریزر نگهداری شد .اندازه گیری

يافته ها
جدول  2و نمودارهای  0-3مربوط به میانگین سطوح
اسید اسکوربیک سرمی و عضالنی و همچنین سطح
 SVCT2عضالنی در گروههای تمرین هوازی و کنترل می-
باشد.
با توجه به یافتههای آزمون تی مستقل جدول  3تفاوت
معنیداری بین سطح سرمی و عضالنی اسید اسکوربیک بین
گروههای تمرین و کنترل وجود نداشت (به ترتیب= 1/603 :
.)P = 1/250 ،P
با توجه به برقرار بودن پیش شرطهای آزمون تحلیل
کواریانس برای بررسی اثر ورزش بر سطح SVCT2
عضالنی از آزمون تحلیل کواریانس با کوریت قرار دادن
اسیداسکوربیک سرمی و بافت عضله استفاده شد.
با توجه به نتایج آزمون تحلیل کواریانس جدول 0
تمرینات هوازی اثر معنیداری بر سطح  SVCT2عضله
سولئوس ندارد (P = 1/200؛ .)F = 0/600

مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،71شمارۀ 7931 ،5

384

اکبر قالوند و همکاران

جدول  :9برنامه تمرين هوازی
هفته

سرعت

زمان

تعداد جلسه در هفته

شیب

اول

 16متر

 26دقیقه

 5جلسه

صفر

دوم

 16متر

 26دقیقه

 5جلسه

5

سوم

 26متر

 36دقیقه

 5جلسه

5

چهارم

 26متر

 46دقیقه

 5جلسه

5

پنجم و ششم

 26متر

 46دقیقه

 5جلسه

5

جدول  :2سطوح اسید اسکوبیک سرمی و عضالنی و  SVCT2عضله سولئوس
گروه

)SVCT2 (pg/ml

اسید اسکوربیک سرمی)(µg/ml

اسید اسکوربیک عضالنی)(µg/ml

کنترل

251/27 ± 17/57

16/46 ± 2/65

6/56 ± 6/44

تمرين

279/61 ± 17/51

16/96 ± 6/55

7/67 ± 6/23

 :SVCT2انتقال دهنده ویتامین  Cوابسته به سدیم نوع 2
جدول  :3نتايج آزمون  tمستقل برای بررسي اثر ورزش بر سطوح اسید اسکوربیک سرمي و عضالني
متغیر

df

t

df

P

Mean
Difference

Std. Error
Difference

اسید اسکوربیک سرمي

5

-6/526

5

6/613

-6/56

6/95

اسید اسکوربیک عضالني

5

-1/236

5

6/254

-6/27

6/22

95% Confidence Interval of
the Difference
Upper
Lower
1/69
-2/69
6/24

-6/75

جدول  :4نتايج آزمون تحلیل کواريانس برای بررسي اثر تمرين ورزشي بر  SVCT2عضله سولئوس
منبع

مجوع مربعات نوع سوم

df

میانگین مربع

F

P

Partial Eta Squared

مدل اصالح شده

113/12

3

230/51

1/150

1/551

1/215

Intercept

0010/00

0

0010/00

0/161

1/112

1/002

اسید اسکوربیک عضالنی

000/01

0

000/01

1/361

1/510

1/151

اسید اسکوربیک سرمی

522/15

0

522/15

0/600

1/200

1/221

گروه

0/31

0

0/31

1/121

1/015

1/110

خطا

0055/01

6

310/00

کل

101301/15

01

مجوع اصالح شده

2550/02

0
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11.2
11

10.6
10.4
10.2

اسید اسکوربیک سرمی()(µg/ml

10.8

10
9.8
تمرین هوازی

کنترل

گروه های تحقیق

نمودار  :9مقايسه سطح اسید اسکوربیک سرمي بین گروه تمرين و کنترل
7.2

7
6.9
6.8
6.7
6.6
6.5
تمرین هوازی

کنترل

گروه های تحقیق

نمودار  :2مقايسه سطح اسید اسکوربیک بافت عضله سولئوس بین گروه تمرين و کنترل
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282
281

279
278

)ُSVCT2 (PG/ML

280

277
276
تمرین هوازی

کنترل

گروه های تحقیق

نمودار  :4مقایسه سطح  SVCT2بافت عضله سولئوس بین گروه تمرین و کنترل

بحث
در تحقیق حاضر پس از شش هفته تمرین هوازی

بود؛ علت احتمالی تفاوت در نتایج به خاطر تفاوت در بافت-

کاهش 1/50 ± 0/32درصدی در سطح  SVCT2بافت

های مورد آزمایش در دو تحقیق باشد؛ اگر چه بافت عضله

عضله سولئوس نسبت به گروه کنترل مشاهده شد که از نظر

به علت تمرینات هوازی تحت تاثیر فشار اکسایشی و

آماری معنیدار نبود .همچنین در تحقیق حاضر تفاوت معنی-

رادیکالهای آزاد عملکرد میتوکندری میشود ( .)20اما ممکن

داری در تغییرات اسید اسکوربیک سرمی و بافتی بین گروه

است به دلیل سازگاریهای ایجاد شده به خاطر تمرینات

تمرین و کنترل مشاهده نشد (جدول  .)3با توجه به اینکه

ورزشی و بهبود سیستم آنتی اکسیدانی ( )20نیاز به جذب

تغییرات  SVCT2تحت تاثیر تغییرات اسید اسکوربیک می

اسیداسکوربیک به عنوان یک ویتامین که نقش آنتیاکسیدانی

باشد ،میتوان عدم تغییر  SVCT2عضالنی را توجیه کرد.

دارد نسبت به غدد فوق کلیه کمتر باشد .با توجه به اینکه غده

تاکنون تحقیقی که به طور مستقیم اثر تمرین ورزشی بر انتقال

فوق کلیه مسئول تولید کاتکوالمین ها می باشد و اسید

دهندههای ویتامین  Cوابسته به سدیم بررسی کرده باشد،

اسکوربیک نقش اساسی در بیوسنتز کاتکوالمینها دارد

یافت نشده است؛ اما کمپوس و همکاران ( )2100در تحقیقی

احتماال علت کاهش اسید اسکوربیک بافتی در تحقیق کمپوس

با هدف بررسی اثر تمرینات ورزشی بر سطح اسید

به خاطر مصرف اسید اسکوربیک و نقش آن در سنتز

اسکوربیک غده فوق کلیه عنوان کردند که تمرینات شنا به

کاتکوالمینها باشد که تحت تمرینات هوازی ساخت این

مدت  61دقیقه در روز و  5روز در هفته ،به مدت  6هفته

هورمونها افزایش مییابد .ساوینی و همکاران ( )2111نیز

موجب کاهش اسید اسکوربیک غده فوق کلیه نسبت به گروه

در مطالعهای برون تنی با هدف بررسی مکانیزمهای کنترل

کنترل سالم میشود ( ،)00که با نتایج تحقیق حاضر ناهمخوان

کننده فعالیت  SVCT2در میوتوبهای  C2C12عنوان
کردند که رونویسی ژن  SVCT2میتواند به صورت مثبت
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یا منفی توسط حضور ترکیبات اکسیدان ( )H2O2یا آنتی

تحقیقات بیشتری در این زمینه برای بررسی مکانیسم های

اکسیدان (لیپوایت) تنظیم شود .به نظر میرسد که این

موثر در تغییرات  SVCT2در پاسخ و یا سازگاری به انواع

دستورالعمل  SVCT2از طریق مسیر سیگنالینگ  AP-1و

تمرینات ورزشی با شدت های مختلف تمرینی میباشد.

 NF-κBکنترل شود .همچنین آنها عنوان کردند که که گونه

با توجه به اینکه در تحقیق حاضر سطوح  SVCT2و

های اکسیژن واکنشی که به طور طبیعی در طی ورزش تولید

اسید اسکوربیک عضالنی که از بافت هموژن شده عضله

شده و می توانند باعث آسیب عضالنی شوند نیز می تواند

سولئوس که شامل سلولهای عضالنی ،مایع میان بافتی،

موجب تغییرات  SVCT2شود ( .)05این در حالی بود که

تارهای عصبی و همچنین عروق و مویرگ های این بافت می

نتایج تحقیق حاضر خالف ادعای ساوینی و همکاران را نشان

شود ،نشان دهنده دقیق تغییرات اسید اسکوربیک درون

داد و مشخص شد که تمرینات هوازی به مدت شش هفته اثر

سلولی و  SVCT2عضالنی نمی باشد که به دلیل محدودیت

معنی داری بر بیان پروتئین  SVCT2ندارد؛ علت احتمالی

روش های آزمایشگاهی از محدودیت های تحقیق حاضر بود.

تفاوت در نتایج ممکن است به خاطر تفاوت در روش تحقیق
و سنجش  SVCT2در تحقیق حاضر که بیان پروتئین

نتیجه گیری

 SVCT2سنجیده شد نسبت به تحقیق ساوینی باشد که بیان

در کل یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که  6هفته

ژن  SVCT2را سنجیده بودند .همچنین در تحقیق حاضر

تمرین هوازی اثر معنیداری بر سطح  SVCT2عضله

روی رت های آزمایشگاهی انجام شد در حالی که تحقیق

سولئوس و همچنین سطوح سرمی و عضالنی اسید

ساوینی تحقیقی برون تنی و کامال آزمایشگاهی و تحت

اسکوربیک در رتهای ویستار ندارد .به نظر می رسد که عدم

شرایط کنترل شده بود .با توجه به اینکه در موجودات زنده

تاثیر تمرین هوازی بر بیان پروتئین  SVCT2به خاطر عدم

مسیرهای مختلفی در دفاع آنتیاکسیدانی شرکت می کنند

تغییر سطوح اسید اسکوربیک باشد .با توجه به اینکه موش

ممکن است نتایج تحقیقات برون تنی و درون تنی متفاوت

ها در شرایط طبیعی توانایی تولید اسید اسکوربیک مورد نیاز

باشد .یکی دیگر از عوامل احتمالی عدم تغییر پروتئین

خود را از مواد غذایی مصرفی دارند ولی کبد انسان به دلیل

 SVCT2در تحقیق حاضر نسبت به تحقیق ساوینی ممکن

نداشتن آنزیم گلونوالکتون اکسیداز ،توانایی تولید اسید

است به خاطر سطوح بیشتر رادیکالهای آزاد در تحقیق

اسکوربیک را ندارد؛ ممکن است اثر تمرینات ورزشی بر

ساوینی باشد که اعمال کرده بود که در تحقیق حاضر اندازه

انسانها نتایج متفاوتی داشته باشد و نیاز به تحقیقات بیشتری

گیری نشد و از محدودیت های تحقیق حاضر می باشد .با

در این خصوص میباشد.

توجه به اینکه تحقیق حاضر اولین تحقیق بود که به بررسی
اثر تمرین ورزشی بر سطح  SVCT2پرداخته ،نیاز به
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Abstract
Background and Objectives: Sodium-dependent vitamin C transporter

2 (SVCT2) plays an important role in the transfer of ascorbic acid to
slow-twitch fiber. Due to the importance of ascorbic acid in muscle
fibers and the role of SVCT2 in the transmission of this vitamin, the
purpose of this study was to investigate the effect of aerobic training
on serum and tissue ascorbic acid levels and SVCT2 levels in Soleus
muscle in experimental rats.
Subjects and Methods: In this experimental study, 10 male Wistar
rats were randomly divided into two groups: aerobic training and
control. Aerobic group, training for 6 weeks of aerobic running on
Treadmill, 5 sessions per week and each training session for 20-40
minutes were performed for 10-20 meter per minutes. Homogeneous
tissue of soleus muscle and serum were analyzed to evaluate the
effect of exercise training on ascorbic acid metabolism. Data were
analyzed by independent t-test and covariance analysis (P ≤ 0.05).
Results: The results showed that there was no significant difference
between the level of SVCT2 of Soleus muscle and also the levels of
serum and muscle ascorbic acid when compared with control group
(P> 0.05).
Conclusion: The results of this study showed 6 weeks of aerobic
exercise has no significant effect on serum and muscle ascorbic acid
levels and muscle levels of SVCT2. in addition, slow-twitch muscle
in healthy rats does not have any limitations on the production of
ascorbic acid and supply of ascorbic acid.
Key words: Aerobic Training, Ascorbic Acid, Sodium-dependent
vitamin C transporter 2.
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