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 خالصه 

ثیر تمرينات اتصال عصبي عضالني و انتقال سیناپسي به انواع عضالت اسكلتي ممكن است تحت تأ مقدمه:

 (HIITدت باال )اينتروال با ش تمريناتدوره  کي اثر يبررس پژوهش نياهدف از انجام  .بدني قرار گیرند

 .است نر  صحرايي های موش نعلي عضله در( CGRP) تونینکلسي ژن به وابسته پپتید بر بیان

گروه  دو درم، گر 200-220با وزن  ستارينر نژاد و صحرايي سر موش 12 در اين مطالعه تجربي، کار:روش

 ایدقیقه 2 ناوبيت تمرين تكرار 12 تا 6 شامل HIIT تمرينگرفتند.  قرار يصورت تصادف و کنترل، به نيتمر

 شده طراحي ههفت 6 و هفته در روز 5 برای تمرين. داشت وجود استراحت دقیقه يک تكرار هر بین که بود

پس از  ساعت 48 .دادنديانجام نم يورزش نيتمر يول ،بود نتمري گروه کنترل مشابه گروه طيشرا .بود

 يتمام يعلو بافت عضله ن قرباني هوش،یب استانداردتوسط روش  ييصحرا هایموش ،ينيجلسه تمر نيآخر

ز آزمون ا .شد استفاده بالتاز روش وسترن CGRPمیزان بیان   نییتع برای سپس شد، استخراج هاموش

   تفاده شد.اس( HIIT)و  های کنترلبین گروه آماری تي مستقل برای بررسي اختالف معناداری میانگین

 در نظر گرفته شد. p<05/0ی داريسطح معن

فته پروتكل ه 6 ینشان داد که اجرا CGRP رندهیگ نیبیان پروتئ ريمقاد یبرا یآمار هایافتهي نتایج:

قدار از نظر م؛ که اين با گروه کنترل شد سهيدر مقا  CGRPنیدر بیان پروتئ شيافزا باعث HIIT ينيتمر

 (.p=078/0) دار نبوديآماری معن

هفته تمرين  6رسد که انجام نظر ميها، بهعضله نعلي موش CGRPرغم افزايش بیان علي گیری:نتیجه

HIIT دار در بیان ژن برای ايجاد تغییر معنيCGRP بايست از يمها کافي نبوده و ی نعلي موشعضله

 تر استفاده گردد.های طوالنيپروتكل

 نعلي عضله ،تونینکلسي ژن با مرتبط پپتید ،باال شدت با تناوبي ناتتمريکلمات کلیدی: 

 .باشداين مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:
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  مقدمه
به انواع عضالت  1اتصال عصبي عضالني و انتقال سیناپسي

 اسكلتي ممكن است تحت تأثیر تمرينات بدني قرار گیرند

كیل و انتقال سیناپسي به چندين مرحله برای فرايند تش .(1،2)

های پیام دهي، و به ها و مولكولباشد، انواع گیرندهنیاز مي

های سیناپسي قبل و بعد بستگي هماهنگي دقیق پروتئین

( و CGRP) 2تونینپپتید مرتبط با ژن کلسي .(3دارد)

اجزای ضروری برای تنظیم انتقال  3کولینهای استیلگیرنده

 .(4محل اتصال عصبي عضالني هستند )سیناپسي در 

CGRP         اسید آمینه است که از بیان 37يک پپتید با 

mRNA  ژنCGRP ( 5تونین مشتق شده است )در ژن کلسي

 شودی عروق قوی شناخته ميعنوان يک گشادکنندهو به

(6.) CGRP-α   وCGRP-β های ز ايزوفرمدو نوع اCGRP 

ني بیان اتصال عصبي عضال در عمدتاً CGRP-αهستند که 

شوند و شكل اصلي موجود در سیستم عصبي مرکزی و مي

ر سیستم ی اول ددر درجه CGRP-βمحیطي است. در مقابل 

(. مشخص شده 7ی هیپوفیز قرار دارد )عصبي روده و غده

های ندهبیان، سنتز و عملكرد گیر CGRP-αاست که عمل 

در  CGRPهای سازی گیرندهاستیل کولین را توسط فعال

ين، ا( عالوه بر 4،8دهد )ی انتهايي حرکتي افزايش ميصفحه

در  17 CGRP(RCPکه، پروتئین جزء گیرنده )از آنجايي

های حرکتي مشاهده شده است، يک نقش ی نورونهسته

بیان  CGRPی رونويسي اضافي برای پروتئین جزء گیرنده

 (.9شده است )

نقش  CGRP-αاند که داده چنین برخي شواهد نشانهم       

پذيری نورون حرکتي ايفا اساسي در بازسازی و انعطاف

 CGRP(. طبق بیان قراخانلو و ديگران، 10کند )مي

های حرکتي و اعصاب محیطي، در پاسخ به تمرينات نورون

يابد، که ممكن است يک تنظیم مثبت استقامتي افزايش مي

پپتید را نشان دهد، در سنتز، انتقال و انتشار نهايي اين نورو

نتیجه قادر است يک نقش حیاتي در فرايندهای 

                                                           
1 Synapse 
2 Calcitonin 

مورفولوژيكي و عملكردی در تنظیم اتصال عصبي عضالني 

باعث  RCP(. در مقابل، اختالل در سنتز 11بازی کند )

شد. از دست  (cAMP) حلقوی فسفات تری کاهش آدنوزين

با  cAMPمنجر به از دست دادن پیام دهي RCPدادن 

 (.12،13شد ) CGRPی طهواس

های مولكولي و فعالیت بدني ممكن است سازگاری       

مورفولوژيكي متفاوتي را در اتصال عصبي عضالني بسته به 

و عضله اسكلتي مورد تجزيه و تحلیل ايجاد کند  نوع محرک

ی قبلي (. با اين حال، مطابق با دانش ما، هیچ مطالعه1،14)

( را بر بیان اين ژن HIIT) 4شدت باالتأثیر تمرينات تناوبي با 

، HIITها را بررسي نكرده است. نعلي موش پپتیدی در عضله

جويي در دلیل تأثیرات مثبت آن بر عملكرد و صرفهاحتماال به

زمان در مقايسه با تمرينات سنتي طوالني مدت با شدت 

متوسط به يک روش تمريني محبوب تبديل شده 

 (.15،16است)

های اخیر مورد های تمريني که در سالاز روش يكي       

طور وسیعي توجه متخصصین ورزشي قرار گرفته است و به

طورکلي تعريف است. به HIITباشد، در حال فراگیر شدن مي

وجود ندارد و عموما به تكرار جلسات  HIITجامعي برای 

شود که نسبتا کوتاه های ورزشي تناوبي اطالق ميفعالیت

شود ب با نهايت کوشش يا نزديک به آن انجام مياست و اغل

های متعدد با چند دقیقه استراحت و يا فعالیت و کوشش

(. بسیاری از 17شوند )ورزشي با شدت پايین از هم جدا مي

دلیل خطرناک بودن، کاربردی نبودن و يا به HIITافراد از 

 شوند. اما، امروزه ارزش بالقوهغیرقابل تحمل بودن معاف مي

HIIT ی توسعه سالمت و آمادگي حتي در افرادی در زمینه

که شرايط بیماری گوناگوني دارند نیز درک شده است 

اند که تمايل عالوه، برخي مطالعات پیشنهاد کرده(. به18،19)

افراد برای اجرای تمرين با تكرار پايین و شدت باال، بیشتر از 

است و حتي درک برنامه تمريني با تكرار باال و شدت پايین 

رسد که نظر ميدر مجموع به .(20لذت بیشتری نیز دارند )

3 Acetylcholine 
4 High Intensity Interval Training 



 

 انو همكار  ییروزه خاموردف                          ايي نرتونین در عضله نعلي موش های صحربر پپتید وابسته به ژن کلسي )HIIT (اثر تمرينات تناوبي با شدت باال -194

-های متابولیک به اين نوع از فعالیت ورزشي ميسازگاری

تواند با وساطت مسیر پیام دهي سلولي صورت گیرد که در 

های مشابه با سازگاری به تمرينات نهايت منجر به سازگاری

 .(21استقامتي با حجم باال گردد )

به  منجر HIITاند که ها نشان دادهبسیاری از پژوهش       

شود که مشابه شمار فیزيولوژيكي ميهای بيسازگاری

م تمرينات استقامتي سنتي است با اين تفاوت که دارای حج

کاظمي و ديگران . (22کل فعالیت ورزشي پايین است )

ی هان( نشان دادند، تمرينات تناوبي شديد بیان ژ23( )1398)

و  انگشتي حلقوی  TRAF6 )) 6 عامل نكروز تومور

ی طويل انگشتان ی بازکنندهدر عضله MuRF1)) 1عضالني

همچنین، اسفرجاني و ديگران  .ها را کاهش دادپای موش

ني ( نشان دادند بین شدت تمرين و نوع تار عضال24( )2019)

ثر اهای مهاری فسفولمبان و سارکولیپین بر میزان پروتئین

ندکي اداری وجود دارد . از آنجايي که مطالعات املي معنيتع

ن کلسي ژبر روی اثر تمرينات تناوبي شديد بر پپتید وابسته به 

تونین در عضله اسكلتي انجام شده است و گاها نتايج 

بر ات اين تمرين راثمتناقضي داشته اند، اين پژوهش به بررسي 

 عضالت اسكلتيتونین در پپتید وابسته به ژن کلسيمیزان 

 پرداخت.نر  موش های صحرايي 

 

 روش کار

، و با رويكرد کاربردی پژوهش حاضر از نوع مطالعه تجربي

پس از تصويب در کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 (IR.IAU.B.REC.1400.005بروجرد با شناسه اخالق )

هفته نر نژاد  8صحرايي  سر موش 15انجام شده است. تعداد 

عنوان نمونه  گرم به 46/215±16ار با محدوده وزن ويست

پاستور  انستیتوپژوهش از مرکز نگهداری حیوانات موسسه 

ها به محیط کرج خريداری شد، و پس از انتقال نمونه

آزمايشگاه حیوانات دانشكده پزشكي دانشگاه تربیت مدرس، 

ساعت  12صورت در اتاقي مناسب و در شرايط کنترل شده به

درجه  23ساعت تاريكي و دمای حدود  12ي و روشناي

درصدی با دسترسي آزادانه  45 اگراد و رطوبت حدودسانتي

ها به آب و غذا نگهداری شدند. در طول دوره تحقیق موش

سازی جا و دستكاری شدند و برای آشناهتوسط يک نفر جاب

 10پذير )دونده( در های تمرينو انتخاب موشگردان  نواربا 

دقیقه  5متر در دقیقه و برای  10ها با سرعت والي موشروز مت

 9هايي که حداقل موش پرداختند.روی تردمیل به تمرين مي

های عنوان موشبه ،روز را با موفقیت پشت سر گذاشتند

-دلیل تمريندونده انتخاب شدند. در اين دوره، سه موش به

 پذير نبودن از دور پروتكل پژوهش حذف شد. برای تحريک

به دويدن و جلوگیری از اثر احتمالي شوک الكتريكي بر 

های پژوهش در مرحله آشناسازی حیوانات با فعالیت يافته

سازی با صدا آموزش داده روی نورگردان به روش شرطي

شد تا از نزديک شدن و استراحت در بخش انتهابي دستگاه 

خودداری کنند. پس از مراحل آشناسازی با محیط و 

طور مساوی در دو گروه هسر موش ويستار ب 12 نورگردان،

 ( تقسیم شدند. HIIT) تناوبي با شدت باال کنترل و تمرين

 

 ابزار پژوهش

  HIITپروتکل تمرین 

 ایدقیقه 2 تناوبي تمرين تكرار 12 تا 6 شامل HIIT تمرين

 وجود استراحت غیر فعال  دقیقه يک تكرار هر بین که بود

 .بود شده طراحي هفته 6 و هفته در روز 5 برای تمرين. داشت

گردان تمرين نوار تكرارسرعت و  1-3مطابق جدول شماره 

در هفته  تكرار 6 بامتر در دقیقه  33 باتدريج افزايش يافت و به

متر در دقیقه  37 در هفته دوم، تكرار 7 بامتر در دقیقه  35اول، 

در هفته  تكرار 9 بامتر در دقیقه  39سوم، در هفته  تكرار 8 با

متر  48پنجم و در هفته  تكرار 10 بامتر در دقیقه  44چهارم، 

 (.25ششم انجام شد )در هفته  تكرار 12 بادر دقیقه 

 

 HIITپروتكل تمرين  .1جدول

 هفته سوم هفته دوم هفته اول 
هفته 

 چهارم

هفته 

 پنجم
 هفته ششم

تكرار در هر 

 جلسه
6 7 8 9 10 12 

 33 35 37 39 44 48 (m/minسرعت)

 

 های مورد نظرجراحی و استخراج بافت
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بي هوش   ها ساعت پس از آخرين جلسه تمريني، موش 48

و قرباني شدند .  عضله تعلي هريک استخراج و مطابق 

ها بالفاصله در بافتپروتكل آزمايشگاهي بررسي شدند. 

يند در موعد مقرر تحت فرآ و فريز شدند -80دمای 

 آزمايشگاهي قرار گرفتند.

 با روش وسترن بالت CGRPسنجش بیان پروتئین 

در عضله نعلي از روش  CGRPبرای تعیین بیان پروتئین 

ها که موشوسترن بالت استفاده شد. در اين روش، پس از اين

ضله عبا استفاده از پنتوباربیتال سديم بیهوش شدند، سريعا 

ج با واکنشگر لیز و استخراها استخراج شد، بافت نعلي آن

کننده، جدا شده و با مخلوط ضد پروتئاز ترکیب شد 

 rpmدقیقه و با سرعت 10جداسازی عصاره بافتي به مدت 

انجام  نتريفیوژاتوسط س گرادسانتيدرجه  4در دمای  10000

 گرفت. همچنین تعیین غلظت پروتئین با استفاده از معرف

ن جداسازی ااطمینبردفورد صورت گرفت، جهت حصول از 

ضور با استفاده از الكتروفورز در ژل پلي اکريل آمید در ح

SDS-PAGESDS  رفت و پس از گجداسازی پروتئین انجام

 (PVDF) آن در مسیری مجزا، به غشاء پلي وينیلیدين فلورايد

ام و انج PVDFمنتقل گرديد. پس از انتقال پروتئین به غشاء 

در  چربي %5 وسیله شیر باهمراحل شستشو به بالکینگ غشاء ب

مدت يک ساعت انجام شد. سپس غشاء به TBS محلول بافر

در تمام طول  CGRP بادی مخصوص پروتئیندر معرض آنتي

 ويهثانبادی شب قرار گرفت و در نهايت با اضافه کردن آنتي

ز برداری او تصوير ECL و مراحل شستشو با استفاده از کیت

افزار رموسیله نرويت شد. در نهايت بهپروتئیني  باندهاینمونه 

ImageJ مراحل  های کمي تبديل شد.کیفي به داده هایاندازه

وی سازی با يک پروتئین شاهد بر روسترن بالت پس از بهینه

انجام شد. همین  CGRPنیتروسلولز حاوی گیرنده  ءغشا

شاهد وتئین عنوان پربه β-actinمراحل در خصوص پروتئین 

داری بادی اختصاصي اين پروتئین )خريده از آنتيو با استفا

 انجام پذيرفت و مقايسه تغییرات santacrouzشده از شرکت 

 .(26) ممكن گرديد CGRPها توسط پروتئین بین گروه

 

 روش آماری

نسخه  SPSS )بسته آماری در علوم اجتماعي ) ها در کلیه داده

انحراف  ± نتايج به صورت میانگینبیست و دوم وارد  شد و 

ها از نرمال بودن توزيع داده .  جهت ندانشان داده شده معیار

آزمون شاپیرو ويلک استفاده شد. از آزمون آماری تي مستقل 

های های بین گروهنیز برای بررسي اختالف معناداری میانگین

از نظر آماری p<05/0استفاده شد. مقادير HITTکنترل و 

 دار تلقي شد. معني

 

 نتایج

 کتین ا به بتا CGRP سبت بیانو انحراف معیار نمیانگین میزان  

و  ±1.01 0.23در گروههای مطالعه به ترتیب در گروه کنترل

 0.14 1.06±(  HIITدر گروه تمرينات تناوبي با شدت باال)

 (1بدست آمد . ) نمودار 

که اجرای شش  نتايج آزمون آماری تي مستقل نشان داد

سبب افزايش در بیان پروتئین  HIITهفته پروتكل تمريني 

CGRP که اين افزايش ازدر مقايسه با گروه کنترل شد ،  

(. اين نتايج حاکي از P=078/0)نظر آماری معني دار نبود. 

سزايي بر بیان هتاثیر ب HIITآن است که اجرای تمرين 

هايي که شش هفته در در عضله نعلي موش CGRPپروتئین 

 ندارد.د، اين پروتكل شرکت داشتن

 
CGRP/b-actin ratio 

 سي تونین نسبت میانگین و انحراف معیار  میزان پپتید وابسته به ژن کل  .1نمودار

 به بتا اکتین در گروههای مورد مطالعه
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 و نتیجه گیری بحث

 یوامحت و زانی( بر مHIIT) با شدت باال يتناوب ناتياثر تمر

 ررامورد مطالعه ق ييصحرا یهاموش يدر عضله نعل دیپپت نيا

سبب  HIIT ينيشش هفته پروتكل تمر یگرفت. اجرا

 شد با گروه کنترل سهيدر مقا CGRP نیدر بیان پروتئ شيافزا

سد که رنظر ميبه دار نبود.که اين افزايش از نظر آماری معني

ان شدت تمرين بايد يک فاکتور اولیه برای اثرگذاری بر بی

که در گونه ژن در محل اتصال عصبي عضالني باشد. همان

( نشان داده شد، 27( )2020پژوهش گرزی و ديگران )

 هایداری نسبت به ساير پروتكلطور معنيبه HIITپروتكل 

ظیم تمريني بیان ژن در محل اتصال عصبي عضالني را بهتر تن

 HIIT ،CGRP-αکرد، جالب است بدانید که بعد از تمرين 

ظیم طور افزايشي تندر عضالت نعلي به CGRPی و گیرنده

(. در يک 27گونه نبود )ی دو قلو اينشدند، اما در عضله

 بین انواع CGRPی بیان ژن پژوهش نشان داده شد که رابطه

مختلف عضالت در شرايط کنترل متفاوت بود، بیان ژن 

CGRP ( در %700داری )بیش از طور معنيگروه کنترل به

نعلي( ) عضله تند انقباض )دوقلو( باالتر از عضله کند انقباض

و طور که بالنك(. اين يک واقعیت جالب است، همان28بود )

و ديگران گزارش دادند که عضالت کند انقباضي مانند 

soleus ا پی انگشتان ی بازکنندهو تند انقباض مانند عضله

 (.29) مشابهي هستند CGPRژن  mRNAدارای 

بت رسد عضالت کند انقباض نیازمند کنترل مثنظر ميبه       

CGRP-α  برای جبران محتوای بازال پايین در مقايسه با

در پژوهش ديگری تنظیم  .(27عضالت تند انقباض هستند )

کولین بتا در عضله دوقلوو تنظیم کاهشي گیرنده استیل

افزايشي در عضله نعلي پس از تمرين استقامتي نشان داده شد 

به های خاص وابسته رسد ايده سازگارینظر مي(، به30)

پذيری اتصال عصبي عضالني بعد از فعالیت عضله در انعطاف

 CGRPی و گیرنده CGRPبدني را اثبات کند. نتايج مشابه 

(RCP ،هم مخصوص نوع تمرين و هم مخصوص نوع عضله )

در محل اتصال عصبي  CGRPدر سیگنالینگ  RPCاز نقش 

 cAMPی عضالني، احتماال توسط مسیرهای با واسطه

گونه که همان .(2019ند )اسفرجاني و ديگران، کحمايت مي

با اثربخشي  RCPايوانز و ديگران نشان دادند که بیان پروتئین 

 (.12) همبستگي دارد CGRPبیولوژيكي 

ن وابسته به ژ دیپپت زانیم يمطالعه، بررس نيدر ا       

 ؛انجام شد ييموش صحرا يعضله نعل یبر رو نیتونيکلس

بدن است  رگذاریو تاث یز عضالت قوا يكيعضله  نيا رايز

 یهايژگيو لیکه در قسمت پشت ساق قرار دارد و  به دل

 ستادن،يمخصوصا ا هيکه در حرکات پا يخاص يكیمكان

 يشناسدر حرکت ييباال تیدارد از اهم تنو راه رف دنيدو

 اریدرصد بس یعضله دارا نيا ن،یبرخوردار است. همچن

 کيانقباض است و به عنوان کند  يعضالن یاز تارها ييباال

شناخته  ياستقامت یباال یهاتیظرف یدارا يشيعضله اکسا

 100به  کيها نزدمانند گربه واناتیح يشود. در برخيم

 يدر برخ يو حتدرصد  90تا  60 نیب هادرصد و در  انسان

از نوع کند  يعضله نعل یدرصد تارها 100گزارشات تا

 يياستثنا تیموقع يياصحر یهااند و در موششده لیتشك

دهنده مهم عضله حرکت کيعضله، آن را به  نيا یریقرارگ

در  دیوپپتنور نيوجود ا با اين حال  (29 ) نموده است ليتبد

 يورزش ناتيمورد مطالعه پس از تمر یهاموش يعضالت نعل

تواند يک موضوع بود که تمرين مي نيا انگریب و شد ديیتا

های عصبي از پايانه CGRPييعامل مهم برای تحريک رها

 در جسم سلولي (CGRP) نیتونيوابسته ژن کلس دیپپت باشد.

شود و توسط انتقال آکسوني به های عصبي تولید ميسلول

 CGRPشود. در اين محل های عصبي تحويل داده ميپايانه

های کروی ذخیره شده، در مواقع تحريک در قالب وزيكول

به تحريک  سخدر پا دیپپت ني. ا(26) شودعصبي آزاد مي

شود که های عصبي عضله اسكلتي رها ميالكتريكي از پايانه

ای ها موجب افزايش محتوآزاد شدن آن همراه با کاتكوالمین

cAMP در واقع، زماني که  شود.در تارهای عضالني مي

CGRP شود، آدنیالت سیكالزاش متصل ميبه گیرنده (AC )

 يدرون سلول cAMPايش کند و موجب افزرا فعال مي

 (27) شود. مي

فاگرلوند و ديگران و قراخانلو و ديگران افزايش در محتوای        

CGRP  را پس از فعالیت استقامتي گزارش کردند که در تضاد با
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 12برخي عوامل مانند مدت زمان تمرين ) .(31نتايج فعلي است )

ی متفاوت هاويژه بافتهفته(، سرعت دويدن، جنسیت و به 16و 

ترتیب نورون حرکتي در نخاع و عصب سیاتیک( ارزيابي شده )به

هومونكو ها نقش حیاتي داشته باشند. ممكن است در اين واگرايي

ها، و ديگران گزارش دادند که بعد از تمرينات سراشیبي در موش

ها گزارش های حرکتي افزايش يافته بود. آندر واحد CGRPبیان 

هايي مانند علت فاکتوراحتماال بهCGRP يش دادند که اين افزا

هر گونه  .(32) های هیستوپاتولوژيكي در عضالت باشدآسیب

فعالیت و تمرين ورزشي که شدت و مدت آن باال برود، باعث 

ايجاد کوفتگي عضالني خواهد شد. اين فرايند باعث رهايش 

چنین قراخانلو و همشود. مي CGRPعوامل ضد دردی از جمله 

را ارزيابي کردند در حالي که ما  CGRPران محتوای پپتید ديگ

-جايي. بنابراين، از آن(11)را مورد ارزيابي قرار داديم بیان ژن آن 

مستقیما سطوح اين پپتید را  mRNAکه تغییرات در سطوح 

تواند عملكرد کند و سطوح اين پپتید ميمنعكس نمي

 ییر دهد.فیزيولوژيكي را در پاسخ به فعالیت بدني تغ

 عضله CGRPرغم افزايش بیان ژن عليتحت شرايط اين مطالعه، 

برای  HIITهفته تمرين  6رسد که انجام نظر ميها، بهنعلي موش

ا هی نعلي موشعضله CGRPدار در بیان ژن ايجاد تغییر معني

گردد.  تر استفادههای طوالنيبايست از پروتكلکافي نبوده و مي

چراکه  عي بايد جانب احتیاط را در نظر داشت،برای اظهار نظر قط

حقیقات باشد که نیاز به انجام تتحقیقات در اين زمینه اندک مي

 باشد.يمتر های طوالنيهای مختلف با دورهبیشتر و انجام پروتكل
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 Abstract 
Introduction: Neuromuscular connection and synaptic transmission to all 

types of skeletal muscles may be affected by physical training. The purpose 

of this research is to investigate the effect of a period of high intensity interval 

training (HIIT) on the expression of calcitonin gene-related peptide (CGRP) 

in the soleus muscle of male rats. 
Materials and Methods: In this experimental study, 12 male Wistar rats 

weighing 200-220 grams were randomly placed into two training and control 

groups. HIIT training consisted of 6 to 12 repetitions of 2-minute interval 

training, with a one-minute rest between each repetition. Training was 

designed for 5 days a week and 6 weeks. The conditions of the control group 

were similar to the training group, but they did not exercise. 48 hours after the 

last training session, the rats were anesthetized by the standard method, 

sacrificed and the soleus muscle tissue of all the rats was extracted, then 

Western blotting was used to determine the level of CGRP expression. The 

independent t-test was used to check the significant difference between the 

control and HIIT groups. A significance level of p<0.05 was considered. 

Results: Statistical findings for CGRP receptor protein expression values 

showed that the implementation of 6 weeks of HIIT training protocol 

increased the expression of CGRP protein compared to the control group; This 

value was not statistically significant (p=0.078). 

Conclusion: Despite the increase in the expression of CGRP in the soleus 

muscle of rats, it seems that doing 6 weeks of HIIT training is not enough to 

cause a significant change in the expression of the CGRP gene in the soleus 

muscle of rats, and it should be Longer protocols should be used. 

Key words: high-intensity interval training, calcitonin gene-related peptide, 

soleus muscle  
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