
 

 

 

 

 

 (:ای)سارکوپن یریهمراه با پ یدر کاهش توده عضالن ریدرگ یمولکول یسلول یاه سمیمکان

 یورزش یها تیفعال ریتاث

* محمد مسافری ضیاءالدینی
 

 دانشگاه فردوسی مشهد

 mosaferi@um.ac.irآدرس ایمیل نویسنده مسئول: 

 یاصل یستمهایس ییایمیوشیو ب یکیولوژیزیدر عملکرد ف یجیکاهش تدر کی رندهیاست که دربرگ یا دهیچیپ ندیفرآ یریپ مقدمه:

دارد و  وعیسالمند به شدت ش تیجمع انیکه م یطیشرا است،  ایسندرم سارکوپن یاز مولفه ها یکی ی. کاهش توده عضالنبدن است

مشخص نشده  یبه درست ایدر سارکوپن ریدرگ قیدق یها سمیاست. اگرچه مکان یعارضه جانب نیبالقوه با چند یاز عوامل خطرزا یکی

 یکننده قو لیتعد کی یبدن تیفعال .کنند یم ینقش باز ایه اند که در شروع و توسعه سارکوپنشد شنهادیچند عامل پ حال، نیبا ا  اند،

و جمع  یبررس ،یمطالعه مرور نیهدف از ا .است یو کسب قدرت عضالن یپروتروفیدر ها ریدر گ یسیو رونو یکیمتابول ندیفرآ نیچند

در شروع و توسعه  ریدرگ نگیگنالیس یرهایروشن از مس یریدن تصو( به دست آور1حوزه به منظور  نیمطالعات انجام شده در ا یبند

 .بود یریاز پ یناش یعضالن لیتحل ندیبر فرآ یو قدرت یاستقامت یورزش یها تیفعال ری( تاث2  ایسارکوپن

و عضله  یدسالمن ،یورزش تیفعال ا،ی: سارکوپنیوازه ها دیبا کل PubMed گاهیمقاله منتشر شده در پا 150از  شیب :یشناس روش

 .مورد جستجو قرار گرفت

عوامل  ریتحت تاث تواندیوجود شدت و سرعت گسترش م نیسن است. با ا شیهمراه با افزا یعیطب یندیفرآ ایسارکوپن :یافته ها

از  توانند یم یو قدرت یاستقامت یورزش تی. هر دو نوع فعالردیقرار گ یو سبک زندگ یبدن تیفعال ه،یتغذ ک،یاز جمله ژنت یمختلف

 .شوند یم ایانداختن و کاهش توسعه سارکوپن ریمنجر به تاخ یمشترک و اختصاص یمسهایمکان قیطر

 نیدر افراد سالمند در نطر گرفتن برنامه تمر یعضالن لیانداختن و کاهش سرعت توسعه تحل ریبه منظور به تاخ :یریگ جهیبحث و نت

در  یورزش تیاز فعال یناش راتییتغ نیدر نظر گرفته شود. همچن دیبا یو مقاومت یاستقامت ناتیتمر یمنظم شامل هر دو یورزش

 .ردیمورد نظر قرار گ دیجد یداروها دیتول یبرا یتواند به عنوان هدف یعضله م تیفیدر کنترل قدرت و ک یده غامیپ یرهایمس

   .یورزش نیتمر ،یسالمند ا،یسارکوپن واژه های کلیدی:




