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 (مقاله پژوهشی)
 

 SVCT2 و اسکوربیک اسید عضالنی و سرمی سطوح بر هوازی تمرین هفته شش تاثیر

 ویستار های رت در سولئوس عضله بافت

 

 2، ندا خالدی3، حمید رجبی2، پژمان معتمدی*1اکبر قالوند

 

 

 چکیده
در  ی( نقش مهمSVCT2) 2نوع  یموابسته به سد C ویتامیندهنده  انتقال: زمینه و هدف

 در کیاسکورب یداس اهمیتکند انقباض دارد. با توجه به  یبه تارها یکاسکورب یدانتقال اس
 اثر بررسی حاضر تحقیق هدف ویتامین، ایندر انتقال  SVCT2و نقش  عضالنی تارهای

در عضله سولئوس  SVCT2و  بافتی و سرمی اسکوربیک اسید سطح بر هوازی تمرینات
 بود. یشگاهیآزما یرت ها
به  یبه صورت تصادف یستارو نژاد نرسر رت  01حاضر  یتجرب یقتحق در: بررسی روش

 یهواز یدنهفته دو 6 صورت به یناتشدند. تمر یمو کنترل تقس یهواز یندو گروه تمر
با سرعت  روز، در یقهدق 21-01به مدت  ینجلسه در هفته و هر جلسه تمر 5 یدمیل،تر یرو
 بررسی منظور به سرم و سولوئوس عضله شده هموژن بافتانجام شد.  یقهمتر در دق 21-01
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از . شد بررسی اسکوربیک اسید متابولیسم بر ورزش اثر

 (.P≤ 15/1آزمون های تی مستقل و تحلیل کواریانس استفاده شد )
عضله سولئوس و  SVCT2سطح  ینب یدار ینشان داد که تفاوت معن نتایج: هایافته
و کنترل وجود نداشت  یندر دو گروه تمر یو عضالن یسرم یکاسکورب یدسطوح اس ینهمچن

(15/1 < P.) 

 معنی اثر هوازی تمرین هفته 6توان گفت که  یم حاضر تحقیق نتایج: با توجه به یریگ یجهنت
 یدر رت ها یعضالن SVCT2و سطح  یو عضالن یسرم یکاسکورب یداس سطوح بر داری
 اسید برداشت در محدودیتیسالم  هایرت کندانقباضو عضله  ندارد یشگاهیآزما

 .ندارد خود نیاز مورد اسکوربیک اسید تأمین و سرمی اسکوربیک
 

وابسته به سدیم  Cتمرین هوازی، اسید اسکوربیک، انتقال دهنده ویتامین  واژگان کلیدی:
 .2نوع 
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 مقدمه

باشد  یم C یتامینو ینام معمول یکاسکورب یداس -ال

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

lactone-2,3-enediol، محلول های ویتامین مهمترین از 

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

 در یدازاکس به دلیل عدم وجود آنزیم کاتالیزوری گلونوالکتون

 کی عنوان به آنها برای و شود نمی بیوسنتز نهایی مرحله

 مغذی ماده یک ،C ینتامیو. (2)شودمی محسوب ویتامین

که  است بیولوژیکی عملکردهای مختلف انواع برای ضروری

 سهیلت طریق از کالژن بیوسنتز در فیزیولوژیکی، شرایط در

 همچنین. دارد نقش لیزین و پرولین کردن هیدروکسیل

 مانند مهم لیتیکهیدروکسی واکنش چندین در C ویتامین

نوراپی هب دوپامین تبدیل طریق از) هاکاتکلوالمین بیوسنتز

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

؛ همچنین (3) کندمی عمل هاانسان در پپتیدی هایهورمون

 راه. (4) دارد اصلی نقش نیز اکسیدانیآنتی دفاعی یستمس در

اصلی حمل و نقل اسید اسکوربیک به سلول توسط انتقال 

از طریق انتقال ( SVCT) یموابسته به سد Cدهنده ویتامین 

 غشایی هایپروتئین هاSVCT. (5)باشد فعال ثانویه می

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

در انسان  SVCT1. ساختار پروتئینی ایزوفورم (7, 6) شوند

آمینو  SVCT2 656آمینو اسید است درحالی که  595دارای 

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

values of 8–69 μM1)( اما ظرفیت کم 

pmol/min/cell برای انتقال ویتامین )C  (9, 5)می باشد .

مختلف، متفاوت  یهادر بافت SVCT  یهاایزوفورم بیان

( در 2664خصوص کو و همکاران ) ینهم درباشد. یم

در انتقال  یعامل مهم SVCT2عنوان کردند که  یقیتحق

 که هستندعضالت  یرنظ ییهابه درون بافت یکاسکورب یداس

ترجیحاً  SVCT2 .(16) دارند پایینتری  SVCT1نسبت 

 یتارها. (11) شوددر تارهای کند انقباض اکسیداتیو بیان می

 معرض در اکسیداتیو فعالیت دلیل به انقباض کند عضالنی

جذب اسکوربات  رسدمی نظربه. باشندمی آزاد هایرادیکال

ند ک یتارها  یداتیواکس یتمربوط به ماه SVCT2  یقاز طر

در طول  SVCT2. اگر چه تغییرات (12) باشدیانقباض م

-های تارهای کنددوره رشد بارزتر است و یکی از ویژگی

 تواندمی SVCT2 پویای بیان باشد؛ اما  سطحانقباض می

 انندم اسکلتی عضله فیزیولوژی مختلف هایویژگی برای

اشد ب مربوط فعالیت و رشد عضالنی، هایسلول گیریشکل

 شرایط همچنین و هاشرایط پاتولوژیک مانند بیماری .(11)

 کنمم زااسترس عامل یک عنوان به ورزش مانند فیزیولوژیک

آن  هایدهنده انتقال و اسیداسکوربیک تغییرات موجب است

( در 2614)و همکاران  کمپوسخصوص  ینهم درشود؛ 

دادند که هم تمرینات شنا و هم القای دیابت تحقیقی نشان 

ای هموجب تغییرات اسکوربیک اسید غده فوق کلیه در موش

 SVCT2 یانب رسدنظر می. همچنین به(14)صحرایی شد 

 هادانیتوسط حضور  اکس یتواند به صورت مثبت و منفیم

های عضالنی با سلول .(15)شود  یمها تنظیداناکس یو آنت

 یبرا ییکارا یستمس Cهای ویتامین دهندهاستفاده از  انتقال

صورت  به بدنی تیفعال. (15) باشندیم  C یتامینانباشت و

 یتدر عضله اسکل اکسیداتیو هایگونه یدموجب تول یعیطب

 هایبیماری و پیری شدید، ورزش شرایط در که شودیم

 حال،این با. شود هابافت این آسیبموجب  تواندمی خاص

 مختلف هایمکانیسم توسط معمول طور به اکسیداسیون

-نتیآ عوامل ترینمهم از یکی. شودمی کنترل اکسیدانیآنتی

 در آن ٪56 حدود که باشد می C ویتامین ارگانیسم اکسیدانی

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

گزارش کردند که ژن  یبرون تن یقیتحق و همکاران در

SVCT2  در حضورH2O2 و این  (15)شود  یم بیانیشب

 درون اسیداسکوربیک افزایش تواند موجبمکانیزم می

 .شود سلول در اکسیدانیآنتی دفاع افزایش و سلولی

 یسمبر متابول تواندمی ورزشی تمرینات رسدمی نظر به

 ورزشی . تمرینات(15)آن موثر باشد  یرو ذخا C یتامینو
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 تغییرات با فیزیولوژیک استرس یک عنوان به تواندمی

 ییراتبر تغ (17)اکسیدانییدفاع آنت و آزاد هایرادیکال

SVCT2  یتامینسطح و ینو همچن C و بافت عضله  یسرم

 سرعتبر اساس تفاوت در  یعضالن تارهای. (15)موثر باشد 

 یصورت کل به دارد، نقش آن در متفاوتی عوامل که انقباض

جمله . از شوندمی تقسیم انقباض کند و تند تارهایبه 

و  ییرگمو یتوان به چگالیم انقباضکند یتارها یهایژگیو

نسبت به  یشترب یتحمل خستگ ییو توانا یشترب یتوکندریاییم

شده که  مشخص.  (15) باشدیم ی تندانقباضعضالن یتارها

-ندت تارهای به نسبت انقباضکند تارهای در  SVCT2 یانب

ورود  یتدهنده اهم نشانکه  ،(12)باشد  می بیشتر انقباض

 نقش درک. باشد میانقباض کند تارهایبه  یکاسکورب یداس

 یقو انتقال آن به درون سلول از طر C ویتامین فیزیولوژیکی

SVCT2 هب اسکوربیک اسید انتقل اصلی راه عنوان به 

 نقش توجه با .(15)دارد  ایویژه اهمیت انقباضکند تارهای

 درون اسکوربیک اسید فراهمی در SVCT2 یزیولوژیکف

تغییرات سطوح این  (12) انقباضکند تارهای در عضالنی

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

 ستا ممکن یداتیواسترس اکس یکبه عنوان  یهواز تمرینات

های آزاد که در هنگام فعالیت هوازی به علت افزایش رادیکال

انتقال  و یعضالن یکاسکورب یدسطح اس بر یابدافزایش می

کند انقباض به عنوان  یرهاتا در (SVCT2آن ) یدهنده اصل

 وجهت با همچنین باشد. موثر  هوازی یتفعال در فعال یتارها

 ادایج به منجرحاضر ممکن است  یقتحق یجنتا اینکه به

در حیطه های مرتبط با پزشکی و علم  جدید هایاستراتژی

 (7) رددگ  سلولی داخل C ویتامین کنترل در زمینه ورزش

د. بنابر مطالب گفته ضرورت تحقیق حاضر را نشان می ده

 رب هوازی تمرینات اثر بررسی هدف با حاضر تحقیق شده،

 و سولئوسو بافت عضله  یسرم اسکوربیک اسید سطوح

انتقال  یبه عنوان راه اصل SVCT2 ینپروتئ یانب ینهمچن

 یطراح آزمایشگاهی هایرت قرمزدر عضله  یکاسکورب یداس

 .شد

 بررسي روش

نجام ا یشگاهیحاضر که به روش آزما یتجرب یقتحق در

انتخاب شدند و به  یستارو نژاد نرسر رت  01شد تعداد 

 میو کنترل تقس یهواز ینبه دو گروه تمر یصورت تصادف

 لطو در آزمایش مورد حیوانات تحقیق این انجام برایشدند. 

 دوره همچنین و گردان نوار و جدید محیط با آشنایی دوره

 05پلی کربنات شفاف با ابعاد  هایقفس در پروتکل اجرای

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

چرخه روشنایی به تاریکی  گراد،سانتی درجه 22 تا 21 با

. شدندری درصد نگهدا 65تا  55ساعت و رطوبت هوا  02:02

به صورت پلت توسط شرکت  یقاین تحق یواناتغذای ح

 .شدو در هر قفس قرار داده  یدخوراك دام بهپرور کرج تول

 کنترل و تمرین گروه دو بین مصرفی غذایمقدار  ینهمچن

گرم وزن بدن به  011ها روزانه به ازای هر موش. بود یکسان

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

 ویژۀ لیتریمیلی 511 بطری در آزاد صورت به حیوان هر

 تمامی. شدقرار داده  هاآن اختیار در آزمایشگاهی حیوانات

 یاخالق یتهبر اساس کم هاموش کشتار و نگهداری مراحل

 به آزمایشگاهی هایموش که آنجا از. شدانجام  یواناتح

هویه از این رو ت باشند،می حساس بسیار تنفسی هایبیماری

مناسب برای جلوگیری از تجمع آمونیاك حاصل از ادرار 

 .شدحیوانات در محل نگهداری قرار داده 

- یمتقس کنترل و هوازی تمرینگروه  2به  حیوانات

 یازهو ینشامل تمر ینیبرنامه تمر یهواز ینتمر گروه. ندشد

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

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

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

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

 بیان (21) یمصرف یژندرصد حداکثر اکس 15 یباتقر معادل

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

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

ه هر جلس یانگرفته شد. در پا گرم کردن در نظر صفر( جهت
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سرعت نوارگردان به  یقه،دق 5به منظور سرد کردن، در مدت 

ور برسد. به منظ یهتا به سرعت اول یافتطور معکوس کاهش 

)ضربه به  یاز محرك صوت یدن،دو یبرا هاموش یکتحر

 ولا جلسات در که صورت بدین ،شد( استفاده یلتردم یوارهد

 ستفادها صوتی محرك با همراه کم ولتاژ با الکتریکی كمحر از

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

 انیوکار با ح ینکات اخالق یتجلسات به منظور رعا یرسا

 ینا مدت در. شداستفاده  یفقط از محرك صوت یشگاهی،آزما

 ل،یبا تردم ییآشنا یبرا یزگروه کنترل ن هایموش هفته، 6

متر در  01با سرعت  یقه،دق 5جلسه در هفته، به مدت  یک

 .. رفتندراه  یببدون ش یلتردم یرو یقهدق

 راتهید صفاقی زیر تزریق با هارت تمام هفته، 6 از بعد

 زنو کیلوگرم هر ازای به لیترمیلی 5 میزان به درصد 01 الکل

 خارج یواناز خون قلب ح لیترمیلی 0 سپس شده بیهوش بدن

با  یقهدق 01به مدت  هانمونه. شد منتقل یشو به لوله آزما

رم س یشده پس از جداساز یفیوژسانتر یقهدور در دق 3511

درجه  01 یمخصوص در دما یزردر فر یشتا زمان آزما

گراد زیر صفر در شرایط مطلوب تا زمان آزمایش سانتی

 .شدندنگهداری 

 و یحتشر انقباض کندبه عنوان عضله  سولئوس عضله

منظور سنجش سطوح  بهشد.  ینگهدار یزفر یطدر شرا

SVCT2 میلی 01 مقدار ی،بافت عضالن یکاسکورب یداس و 

 را اضانقب کند عضله عنوان به سولئوس عضله بافت از گرم

کرده و سپس  لیز( PBS) فسفات بافر در هموژنایز دستگاه در

 02111با دور  یقهدق 05به مدت  یخچالدار یفیوژبا سانتر

RPM پیوشد. محلول بافت هموژ شده در ت یفیوژسانتر 

 یریشد. اندازه گ ینگهدار یزردرجه فر -01 یدر دما یدجد

 یکاسکورب یدمخصوص اس یها یتاستفاده از ک باها 

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

SVCT2  بر  یکروگرمپ 05 یتحساس آلمان، زلبیو،)شرکت

 شد.  انجام یزاروش اال به( یترل یلیم

 یخطا ±از نظر آماری تمام نتایج به صورت میانگین 

 از اتاطالع تحلیل و تجزیه منظور به. یدگرد یاناستاندارد ب

 SPSSSبا نرم افزار  یانسکوار یلمستقل و تحل t هایآزمون

در نظر  P ≤ 15/1 دارییانجام شد و سطح معن 22نسخه 

 گرفته شد.

 

 يافته ها

سطوح  یانگینمربوط به م 0-3 یو نمودارها 2 جدول

سطح  ینو همچن یو عضالن یسرم یکاسکورب یداس

SVCT2 می کنترل و هوازی تمرین هایدر گروه یعضالن-

 .باشد

 تفاوت 3مستقل جدول  یآزمون ت هاییافته به توجه با

 ینب اسکوربیک اسید عضالنی و سرمی سطح بین داریمعنی

=  603/1: یبو کنترل وجود نداشت )به ترت ینتمر هایگروه

P، 250/1  =P). 

 لیآزمون تحل هایشرط پیش بودن برقرار به توجه با

 SVCT2اثر ورزش بر سطح  یبررس برای یانسکوار

قرار دادن  یتبا کور یانسکوار یلاز آزمون تحل یعضالن

 و بافت عضله استفاده شد.  یسرم یداسکوربیکاس

 0جدول  یانسکوار یلآزمون تحل یجتوجه به نتا با

عضله  SVCT2بر سطح  داریمعنی اثر هوازی تمرینات

 (.F=  600/0 ؛P=  200/1سولئوس ندارد )
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 : برنامه تمرين هوازی9جدول 

 شیب هفته در جلسه تعداد زمان سرعت هفته

 صفر جلسه 5 دقیقه 26 متر 16 اول

 5 جلسه 5 دقیقه 26 متر 16 دوم

 5 جلسه 5 دقیقه 36 متر 26 سوم

 5 جلسه 5 دقیقه 46 متر 26 چهارم

 5 جلسه 5 دقیقه 46 متر 26 ششم و پنجم

 

 عضله سولئوس SVCT2و  یو عضالن یسرم یکاسکوب یدسطوح اس: 2 جدول

 (µg/ml) عضالنی اسکوربیک اسید (µg/ml) سرمی اسکوربیک اسید SVCT2 (pg/ml) گروه

 56/6 ± 44/6 46/16 ± 65/2 27/251 ± 57/17 کنترل

 67/7 ± 23/6 96/16 ± 55/6 61/279 ± 51/17 تمرين

SVCT2یتامین: انتقال دهنده و C 2نوع  یموابسته به سد 

 

 يو عضالن يسرم یکاسکورب یداثر ورزش بر سطوح اس يبررس یمستقل برا t آزمون نتايج: 3 جدول

 df t df P Mean متغیر

Difference 
Std. Error 

Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

سرمي اسکوربیک اسید  5 526/6-  5 613/6  56/6-  95/6  69/2-  69/1  

عضالني اسکوربیک اسید  5 236/1-  5 254/6  27/6-  22/6  75/6-  24/6  

 
 عضله سولئوس SVCT2بر  يورزش يناثر تمر يبررس یبرا يانسکوار یلآزمون تحل يجنتا :4 جدول

Partial Eta Squared P F مربع میانگین  df سوم نوع مربعات مجوع  منبع 

215/1  551/1  150/1  51/230  3 12/113 شده اصالح مدل   

002/1  112/1  161/0  00/0010  0 00/0010  Intercept 

151/1  510/1  361/1  01/000  0 01/000 عضالنی اسکوربیک اسید   

221/1  200/1  600/0  15/522  0 15/522 سرمی اسکوربیک اسید   

110/1  015/1  121/1  31/0  0 31/0  گروه 

   00/310  6 01/0055  خطا 

    01 15/101301  کل 
    0 02/2550 شده اصالح مجوع   
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 کنترل و تمرين گروه بین سرمي اسکوربیک اسید سطح مقايسه :9 نمودار

 

 
 

 کنترل و تمرين گروه بین سولئوس عضله بافت اسکوربیک اسید سطح : مقايسه2 نمودار
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 کنترل و تمرین گروه بین سولئوس عضله بافت SVCT2سطح  یسهمقا : 4 نمودار

 

  بحث

 یهواز ینحاضر پس از شش هفته تمر یقتحق در

بافت  SVCT2سطح  رد یدرصد 50/1 ± 32/0کاهش

ز نظر که ا شد مشاهدهبه گروه کنترل  نسبتعضله سولئوس 

-یمعن تفاوت حاضر تحقیق در همچنین. نبود دارمعنی آماری

 گروه ینب بافتی و سرمی اسکوربیک اسید تغییرات در داری

 ینکهتوجه به ا با(. 3)جدول  نشد مشاهده کنترل و تمرین

 یم کیاسکورب یداس ییراتتغ یرتحت تاث SVCT2 ییراتتغ

کرد.  یهرا توج یعضالن SVCT2 ییرعدم تغ توانیم ،باشد

بر انتقال  یورزش یناثر تمر یمکه به طور مستق یقیتاکنون تحق

 ،کرده باشد یبررس یموابسته به سد C یتامینو هایدهنده

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

 یدبر سطح اس یورزش یناتاثر تمر یبا هدف بررس

ه که تمرینات شنا بکردند  عنوان یهغده فوق کل یکاسکورب

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

موجب کاهش اسید اسکوربیک غده فوق کلیه نسبت به گروه 

حاضر ناهمخوان  یقتحق یجنتا ، که با(00) شودکنترل سالم می

-بافت در تفاوت خاطر به نتایج در تتفاو احتمالی علتبود؛ 

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

 و اکسایشی فشار تاثیر تحت هوازی تمرینات علت به

. اما ممکن (20) شودمی میتوکندری عملکرد آزاد هایرادیکال

 تمریناتشده به خاطر  یجادا هایاست به دلیل سازگاری

نیاز به جذب  (20) یدانیاکس یآنت یستمو بهبود س ورزشی

 کسیدانیااسیداسکوربیک به عنوان یک ویتامین که نقش آنتی

غده  نکهیکمتر باشد. با توجه به ا یهدارد نسبت به غدد فوق کل

 دیباشد و اس یها م ینکاتکوالم یدمسئول تول یهفوق کل

ارد د هاینکاتکوالم بیوسنتزدر  ینقش اساس یکاسکورب

کمپوس  قیدر تحق یبافت یکاسکورب یدکاهش اس علت احتماال

 سنتزو نقش آن در  یکاسکورب یدبه خاطر مصرف اس

 این ساخت هوازی تمرینات تحت که باشد هاینکاتکوالم

 نیز( 2111) همکاران و ساوینی. یابدمی افزایش هاهورمون

 لکنتر هایمکانیزم با هدف بررسی یبرون تن ایمطالعه در

 عنوان C2C12 هایمیوتوب در SVCT2 فعالیت کننده

 مثبت صورت به تواندمی SVCT2 ژن رونویسی که کردند
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 آنتی یا( H2O2) اکسیدان ترکیبات حضور توسط منفی یا

 نای که رسدمی نظر به. شود تنظیم( لیپوایت) اکسیدان

 و AP-1 سیگنالینگ مسیر طریق از SVCT2 دستورالعمل

NF-κB هگون کهآنها عنوان کردند که  ین. همچنشود کنترل 

 ولیدت ورزش طی در طبیعی طور به که واکنشی اکسیژن های

واند ت می نیز شوند عضالنی آسیب باعث توانند میو  شده

. این در حالی بود که (05)شود  SVCT2 ییراتموجب تغ

نتایج تحقیق حاضر خالف ادعای ساوینی و همکاران را نشان 

به مدت شش هفته اثر  یهواز یناتشد که تمر داد و مشخص

 یعلت احتمال ؛ندارد SVCT2 ینپروتئ یانبر ب یدار یمعن

 قیممکن است به خاطر تفاوت در روش تحق یجتفاوت در نتا

 ینپروتئ یانحاضر که ب یقدر تحق SVCT2و سنجش 

SVCT2 یانکه ب باشد ینیساو یقشد نسبت به تحق یدهسنج 

حاضر  یقدر تحق ینبودند. همچن یدهرا سنج SVCT2ژن 

 یقکه تحق یشد در حالانجام  یشگاهیآزما یرت ها یرو

و کامال آزمایشگاهی و تحت  یتن برون یقیتحق ینیساو

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

نند ک یشرکت م اکسیدانیآنتی دفاع در مختلفی مسیرهای

فاوت مت تنی درون و تنی برون تحقیقات یجممکن است نتا

باشد. یکی دیگر از عوامل احتمالی عدم تغییر پروتئین 

SVCT2 مکن م ینیساو یقحاضر نسبت به تحق یقدر تحق

 یقآزاد در تحق هاییکالراد یشتراست به خاطر سطوح ب

ه حاضر انداز یقکه در تحق بود کردهباشد که اعمال  ینیساو

باشد. با  یحاضر م یقتحق یها یتنشد و از محدود یریگ

 یررسبود که به ب یقتحق ینحاضر اول یقتحق ینکهوجه به ات

به  یازن ،پرداخته SVCT2بر سطح  یورزش یناثر تمر

 یها سمیمکان یبررس یبرا ینهزم یندر ا یشتریب یقاتتحق

به انواع  یسازگار یادر پاسخ و  SVCT2 ییراتموثر در تغ

 .باشدمی تمرینیمختلف  یبا شدت ها یورزش یناتتمر

و  SVCT2حاضر سطوح  یقدر تحق اینکه به توجه با

هموژن شده عضله  بافتاز  که یعضالن یکاسکورب یداس

 ،بافتی میان مایع عضالنی، هایسلولشامل  کهسولئوس 

 می بافت این های مویرگ و عروق همچنین و تارهای عصبی

 درون یکاسکورب یداس ییراتتغ یقدهنده دق نشان شود،

 تیمحدود یلباشد که به دل ینم یعضالن SVCT2و  یسلول

 حاضر بود.   یقتحق یها یتاز محدود یشگاهیآزما یروش ها

 

 نتیجه گیری
 هفته 6 که داد نشان حاضر تحقیق هاییافته کل در

عضله  SVCT2بر سطح  داریمعنی اثر هوازی تمرین

 یداس یو عضالن یسطوح سرم ینسولئوس و همچن

 دمعرسد که  یندارد. به نظر م یستارو هایدر رت اسکوربیک

خاطر عدم  به SVCT2 ینپروتئ بیانبر  یهواز ینتمر یرتاث

موش  نکهی. با توجه به اباشد اسکوربیک اسید سطوح ییرتغ

ها در شرایط طبیعی توانایی تولید اسید اسکوربیک مورد نیاز 

 به دلیلانسان  خود را از مواد غذایی مصرفی دارند ولی کبد

 یداس یدتول ییتوانا گلونوالکتون اکسیداز، نداشتن آنزیم

 بر ورزشی تمریناتممکن است اثر  ؛را ندارد یکاسکورب

 بیشتری اتتحقیق به نیاز و باشد داشته متفاوتی نتایج هاانسان
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The Effect of Six Weeks of Aerobic Training on Serum and Muscle 

Levels of Ascorbic Acid and SVCT2 of Soleus Muscle Tissue in Wistar 

Rats 
  

Akbar Gholavand 1, Pezhman Motamedi 2, Hamid Rajabi 3, Neda Khalidi 2 

 

 

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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