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Abstract
Background: MicroRNAs (miRNAs) are a new class of biomarkers that involved in many biological processes
and gene expression. The present study examined the effects of eight weeks of high intensity interval training (HIIT),
endurance and resistance training on the expression of miRNA-210 and serum Hypoxia-inducible factor 1-alpha
(HIF-1α) level in young male athletes.
Methods: In this semi-experimental study, 40 young male athletes randomized into four groups including HIIT,
endurance (EN), resistance (RES) trainings for eight weeks and also control groups. The HIIT program was
consisted of 6-8 running sprints (30-60 seconds) with a 3.5-4 min recovery. Endurance training was included on 4030 minutes of running at 75-70% heart rate reserve. Moreover, resistance training was a circuit training program
consisting of three sets of 8-6 repetitions including chest press, curls, leg press, hack press and leg extension at 8075% of one-repetition maximum (1RM). Blood samples were taken 24 hours pre and post intervention. Finally, the
results were analyzed using one way analysis of variance and paired samples t test.
Results: Serum miRNA-210 expression and HIF-1α concentration were significantly increased following to
three types of training (P<0.05). However, the amount of the observed increases were significantly higher in HIIT
group rather than both EN and RES groups (P<0.05) with no significant difference between EN and RES groups
(P>0.05).
Conclusion: All three training protocols increased Serum miRNA-210 expression and HIF-1α concentration
with better efficiency of HIIT proposing it as an effective training method in this area.
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مقدمه

مﻮلکﻮلهای RNA

microRNAها یا به اختصار  miRNA
کﻮتاهیباطﻮل11تا03نﻮکلئﻮتیدهستندکهازطریقکنترلبیان
هایمختلفبهﻋنﻮانتنظیمکنندههایاصلیگسترهوسیعیاز


ژن
فرآیندهای بیﻮلﻮژیکی شامﻞ تکامﻞ اولیه سلﻮلی ،تمایز سلﻮلی،
تکثیروآپﻮپتﻮزﻋمﻞمیکنند.بنابراینتغییربیانmiRNAهانقش
مهمیرادرفرآیندهایفیزیﻮلﻮژیکوسﻮختوسازیمختلفاز
جمله بسیاری از سازگاریها با تمرینات ورزشی و بیماریهای
مختلفازجملهسرطانایفامیکند.ازاینرومطالعاتبسیاریدر
جهتبررسیبیﻮلﻮژیوﻋملکردایندستهازRNAهاانجامشده
است .همین طﻮر تالشهای چشمگیری به منظﻮر تﻮسعه
روشهای تشخیص و سنجش آنها صﻮرت گرفته است (.)0،1

میزانجفتشدنmiRNAباهدفخﻮد،ﻋامﻞاصلیدرتشخیص
سازوکارکنشمتقابﻞبینmRNA-miRNAاست.درصﻮرتیکه
 mRNAهدف ،تقریباًبهصﻮرتکامﻞبا   miRNAجفتشﻮد،
شکسته و تجزیه میشﻮد در غیر این صﻮرت از ترجمه آن
جلﻮگیری میشﻮد ( .)0از سﻮی دیگر ،انﻮاع مختلف تمرینات
ورزشیبااهدافسالمتیوﻋملکردیتﻮسطورزشکاران،افراد
سالموحتیبیمارانمبتالبهبیماریهایمختلفمﻮرداستفادهقرار
میگیرد .به ﻋالوه ،استفاده از برنامههای تمرینی کﻮتاه مدت که
بتﻮاند سازگاریهای ﻋملکردی مطلﻮب را در کﻮتاهترین زمان
ممکن نسبتبهتمریناتاستقامتیومقاومتی به وجﻮدآورد از
اهمیتبسیاریبرخﻮرداراست.دراینمیان،تمرینتناوبیشدید
( )HIITاز روشهای جدید تمرینات ورزشی است که در
سالهایاخیرمﻮردتﻮجهورزشکاران،مربیانوپژوهشگرانﻋلﻮم

ورزشی قرار گرفته است .تمرینات  HIITمعمﻮالً شامﻞ چندین
ازتناوبهایاستراحتی،شدتهاو

پروتکﻞتمرینیباپیﻮستاری
مدتهای متفاوت برنامه تمرین باشند( )3که در طی جلسات

تکرارینسبتاًکﻮتاهومتناوبتمرینیواغلبباحداکثرتالشو
تﻮانبدنیانجاممیشﻮدویادرشدتینزدیکبهشدتاکسیژن
مصرفیبیشینه( )VO2maxانجاممیشﻮند(یعنیدرحدودبیشتراز
14درصد.)0()VO2maxهمچنینبستهبهشدتفعالیتورزشی،
یک وهله تالش و فعالیت ممکن است چند ثانیهتا چند دقیقه
طﻮلبکشدکهوهلههایفعالیتبااستفادهازچنددقیقهاستراحت
یافعالیتباشدتپایینازیکدیگرجدامیشﻮند(.)5بااینحال،
در مقایسه با حجم گسترده مطالعاتی که سازگاریهای
فیزیﻮلﻮژیکی به تمرینات استقامتی و مقاومتی را در افراد
غیرورزشکار و ورزشکار شرح دادهاند ،مطالعات نسبتاً اندکی،
پاسخهایﻋملکردیوفیزیﻮلﻮژیکیبهتمرینات HIITرابررسی

کردهاند.برایمثال،درپژوهشی Burgomasterوهمکاران،نشان

دادند در مقایسه با تمرینات استقامتی ،تنها شش جلسه تمرین
تناوبیسرﻋتی(آزمﻮنوینگیت34ثانیهایبا0دقیقهاستراحتبین

هروهلهآزمﻮن)بهمدتدوهفته،مﻮجبافزایشﻋملکردبدنیو
ظرفیت استقامتی طی دوچرخهسﻮاری در حدود  14درصد
 VO2maxگردیده است ( Gibala .)6و همکاران ،با مقایسه تاثیر
ششجلسه 340-6( HIITثانیهدر 054درصدVO2peak؛04
دقیقه استراحت بین هر وهله تمرینی) و تمرین استقامتی
تداومی(14-104دقیقهدویدندر65درصد)VO2maxدردوگروه
ازمردانفعالگزارشکردندکهباوجﻮداختالفدرحجمتمرین
برای دو گروه ،تمرینات تناوبی سرﻋتی باﻋث سازگاریهای
سریعتری در مقایسه با تمرینات استقامتی تداومی سنتی خﻮاهد

بنابراینبهنظرمیرسدکهبایستیبرایبررسیاثرHIIT

شد(.)5
بر متغیرهای مختلف و از جمله  miRNA-210و ﻋامﻞ القایی
هایﭙﻮکسییکآلفا( ،)HIF-1هنﻮزنیازبهانجامتحقیقاتخیلی
بیشتری باقی است .از سﻮی دیگر ،تمرینات  HIITاحتماالً
میتﻮانند در مدت زمان کﻮتاهتری نسبت به تمرینات تداومی

هﻮازیباﻋثایجادسازگاریشﻮند.ﻋالوهبرتالشمحققانبرای
استفاده ازوشهای تمرینی دارای کارایی باالتر ،آنها به دنبال
دستیابی به شاخصها و روشهای نﻮینی برای ارزیابی مناسب
سازگاری با تمرینات ورزشی هستند ( .)1چندین مطالعه تاثیر
تمرینات ورزشی بر پاسخ و سازگاری miRNAها را بررسی و
نتایج متفاوتی را گزارش کردهاند ( .)14 ,1همچنین برخی از
این miRNAها ویژه ﻋضله یا سایر بافتها هستند و در سایر
بافتهابیاننمیشﻮند وبنابراین براساسنﻮعتمریناتورزشی
( ،HIITاستقامتی یا مقاومتی) انجام شده ممکن است این
شاخصها به صﻮرت متفاوتی به بروز سازگاریهای مرتبط با

ورزش کمک نمایند ( .)1-11بهﻋالوه ،فعالیتهای بدنی بر
بسیاریازفرآیندهایسلﻮلی -مﻮلکﻮلیتاثیرمیگذارند،اماتعداد
پـژوهشهایانجامشدهدرحﻮزهتاثیرفعالیتورزشیوتمرینات
ورزشیبرانﻮاعmiRNAهابسیاراندکاست.بااینوجﻮد،همین
نشانمیدهدکههمفعالیتبدنیبربیان

تعدادپژوهشهایکمنیز
و غلظت miRNAها اثر میگذارد و هم تغییر در miRNAها
سازگاریهای ناشی از فعالیتبدنی و تمرینات

مﻮجب ایجاد 
ورزشیمیشﻮد(.)11بنابراینهنﻮزدراینزمینهنیازبهتحقیقات
بیشتر باقی است .الزم به ذکر است که  miRNA-210ازبین 
miRNAهای پروآنژیﻮژنیک که باﻋث افزایش فرآیند رگزایی
میشﻮند،بهﻋنﻮانیکتنظیمگراصلیﻋمﻞمیکندویکیاز35
ژنهدفشناختهشدهآنگیرنده EphrinA3میباشدmiRNA-.
  210از طریق ﻋامﻞ القایی هیﭙﻮکسی ( HIF1α, Hypoxia
)indueible factor -1αدرفرآیندآنژیﻮژنزشرکتمیکندوگیرنده
تیروزینکیناز)EphrinA3(Kinases Tyrosine Receptorیکی
از اثرگذاران اصلی این فرآیند است .به ﻋالوه HIF-1α ،باﻋث
افزایش بیان  miRNA-210در سلﻮلهای اندوتلیال میشﻮد و
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 miRNA-210در پاسخ به هیﭙﻮکسی با تنظیم کاهشی گیرنده
سلﻮلهای اندوتلیال را
تیروزین کینازی  ،EphrinA3آنژیﻮژنز  
تعدیﻞ میکند ( .)10 ،13برخی محققان مانند  Liو همکاران،
افزایشبیاننسبی miRNA-210پسازیکتمریناتورقابت
ورزشی( )10وبرخیمطالعاتﻋدمتغییر miRNA-210بر اثر
فعالیتورزشیحادوتمریناتورزشیطﻮالنیمدتراگزارش
کردهاند ( .)13همچنین ،فعالسازی  HIF-1αهمراه با اجرای

تمرینات ورزشی استقامتی و مقاومتی و به ویژه  HIITاتفاق
میافتد،زیرااینتمریناتباشدتباالییاجرامیشﻮندکهمنجربه
کاهش میزان اکسیژن رسانی به ﻋضالت اسکلتی میشﻮد و این
محدودیت همانند یک بازخﻮرد ناشی از تمرین باﻋث ایجاد
سازگاریهاییدرﻋروقخﻮنیمیشﻮد.همچنینافزایشبیشاز

اندازه  miRNA-210باﻋث مهاجرت سلﻮلهای اندوتلیال طی
فرآیند آنژیﻮژنز میشﻮد ( .)14در مجمﻮع ،ارتباط دقیق بین
( miRNA-210به ﻋنﻮان نشانگر ارزیابی سازگاری با تمرینات
شاخصهاییمانندHIF-1αبایدبهطﻮردقیقتریمﻮرد

ورزشی)با
ارزیابی قرار گیرند ( .)10همچنین ،بیشتر مطالعات مﻮجﻮد به
درسطحبافتیپرداختهاندوتعیین

بررسیمیزانبیانmiRNA-210
واثباتنقشدقیقآن برسازگاریهایناشیازهریکازاتﻮاع
فعالیتهای ورزشی در نمﻮنههایی مانند پالسما و سرم تا حد

تﻮاندبهشناساییمسیرهایبروزسازگاریهایمرتبطبا

زیادیمی
ورزش در کﻞ بدن کمک نماید ( .)15همچنین ،مقایسه تاثیر
تمرینات،HIITمقاومتیواستقامتی برمیزانبیان miRNA-210و
 HIF-1aدرورزشکاران ممکناستآثار مهمیدرتعیینبهترین
روش دستیابی به سقفتعیین شدهتﻮسط ﻋﻮامﻞژنتیکیداشته
باشد .بنابراین ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته
تمرین تناوبی شدید ( ،)HIITمقاومتی و استقامتی بر بیان
 miRNA-210و غلظت  HIF-1αسرمی مردان ورزشکار جﻮان
انجامشد .

روشکار

دریکطرحتحقیقنیمهتجربی،ازمیانورزشکارانمردرشتههای
ورزشی مختلف و افراد فعال پس از هماهنگی با هیئتهای
ورزشی شهرستان خرم آباد هماهنگی با مربیان مربﻮطه دارای
حداقﻞ  5سال سابقه تمرین منظم ،پس از شرح کامﻞ مﻮضﻮع،
اهدافوروشتحقیقوپرسشوپاسخهایمتعدد،با در نظر

گرفتنمعیارهایورودبهمطالعهازقبیﻞسن(سن11-04،سال)و
شاخصهایپیکرسنجیشامﻞشاخصتﻮدهبدنیودرصدچربی

(در محدوده  10-11درصد) و سابقه تمرینی (حداقﻞ  3سال
تمرین منظم) انتخاب شدند .همچنین ،آزمﻮدنیهای آسیب دیده
(به ویژهدرناحیهزان و مچپا)ودارای سابقه مصرف دارو و
مکمﻞغذاییطیششماهگذشتهازمطالعهکنارگذاشتهشدند.
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حجمنمﻮنهمناسببراساسمطالعاتقبلی،درسطحمعنیداری
(آلفایاخطاینﻮعاول)پنجدرصدوتﻮان(بتایاخطاینﻮعدوم)
و با استفاده ازنرمافزار  Medcalc18.2.1تعیین شد ( .)04سﭙس
تعداد  04ورزشکار جﻮان (سن 11/6±4/6 ،سال؛ وزن،
 61/5±10/1کیلﻮگرم) سالم با در نظر گرفتن امکان انصراف
داوطلبینپساز تکمیﻞ فرم رضایت آگاهانه وپرسشنامهسالمتی
بهﻋنﻮانآزمﻮدنیدرنظرگرفته شدند.سﭙس،باحضﻮردرمحﻞ
آزمایشگاه فیزیﻮلﻮژی ورزشی شاخصهای قد ،وزن و درصد
اندازهگیری
آزمﻮدنیها تﻮسط محقق و متخصص مربﻮطه  

چربی 
شد .پیش از شروع تمرینات تﻮصیههایی در مﻮرد متعادل بﻮدن
ساﻋت)بهآزمﻮدنیها

وﻋدههایغذاییوخﻮابشبانهکافی(1-1

ووالدینشاندادهشد .یکهفتهقبﻞازآغازاجرایتحقیق،تمام
آزمﻮدنیهادریکجلسهآشناییباتمریناتجسمانیوپروتکﻞ
تحقیق حضﻮر یافتند و ضمن انجام اندازهگیری آنتروپﻮمتری به
روشاستاندارد (بااستفادهازدستگاه Inbodyساختکشﻮرکره
جنﻮبی) ،همچنین اکسیژن مصرفی بیشینه (با استفاده از آزمﻮن
پیشروندهبروس) ویکتکراربیشینهبرایحرکاتپرسسینه،
جلﻮبازو،پرسپا،هاگوجلﻮپاتعیینشد.همچنین،حداکثر
ضربانقلبدرلحظهواماندگیحینآزمﻮنتعییناکسیژنمصرفی
بیشینهبهﻋنﻮانمالکمحاسبهشدتفعالیتدرحیندورهتمرین
دنیها به صﻮرت تصادفی ساده و بر
استفاده شد .در ادامه آزمﻮ 
اساس  VO2maxدر چهار گروه همسان  14نفره تمرین ،HIIT
سﭙسآزمﻮدنیهادر

استقامتی،مقاومتی وکنترلجایگزینشدند.
یک برنامه هشت هفتهای (هر هفته شامﻞ  3-0جلسه تمرین)
تمرین،HIITاستقامتییامقاومتیشرکتکردند.هرجلسهبرنامه
تمرین تناوبی شدید شامﻞ  14دقیقه گرم کردن (شامﻞ حرکات
کششی،درجازدنوحرکاتجنبشی)6-1،،تکراردویدن-64
 34ثانیهایباشدتتمامو3/5-0دقیقهاستراحتبینهرتکرار)
وبخشبازگشتبهحالتاولیه بﻮد.دراولینهفتهبرنامهتمرینی
،آزمﻮدنیهاششمرتبهوهرمرتبهبهمدت34ثانیهبا

تناوبیشدید
تمامتﻮاندویدند .پسازچهارهفتهبهتدریجمدتزماندویدن
به  05ثانیهودرنهایتدردوهفتهنهاییتمریناتبهشش الی
ثانیهای تبدیﻞ گردید.طیهرجلسهتمرینیابتدا
هشتتکرار 64
3-0تکراردویدنباتمامتﻮانبا3/5دقیقهاستراحتبینهرتکرار
اجراشدوسﭙسآزمﻮدنیها5دقیقهاستراحتداشتهو3-0تکرار
دویدن بعدیرا اجرانمﻮدند ( .)16همچنینهشت هفته تمرین
ورزشیاستقامتی( 3-0جلسهدرهفته)بﻮد.درجلساتتمرین
استقامتیپساز 14دقیقهگرمکردن،هریکازورزشکارانبه
مدت04-34دقیقهدرمحدوده54-55درصدضربانقلبذخیره
دویدند.ﻋالوهبراین،هشتهفتهتمرینورزشیمقاومتی(3-0
جلسه در هفته) بﻮد .در جلسات تمرین مقاومتی برنامه تمرین
دایرهایشامﻞسهنﻮبتحرکاتپرسسینه،جلﻮبازو،پرس پا،
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هاگوجلﻮپادر55-14درصدیکتکراربیشینهباهشتتکرار
انجام شد .رژیم غذایی روزانه آزمﻮدنیها طی دوره تحقیق (با
یادآمدتغذیهای 00ساﻋته)کنترلشد.همه

استفادهازپرسشنامه 
آزمﻮدنیهایدرحینتمریناتبدنیهیچمحدودیتیدررابطهبا
دسترسی و نﻮشیدن آب نداشتند .همچنین ،گروه کنترل در طی
دوره مطالعه فعالیت ورزشی خاصی را انجامنداده وبهزندگی
روزمره و ﻋادی خﻮد ادامه دادند .خﻮنگیری 00ساﻋت قبﻞ از
اولین و آخرین جلسه تمرینی (ساﻋت  1-1صبح) انجام شد.
نمﻮنهگیریها به مقدار 3-0میلیلیتر خﻮن ازوریدپیشآرنجی
(بدونافزودن مادهضدانعقادجهتجداسازیسرم)انجام شد.
نمﻮنههای خﻮنی بعد از لخته شدن در دمای محیط ،برای
تمام  
جداسازی سرم در دستگاه سانتریفیﻮژ قرار گرفتند .نمﻮنههای
سرمی تازماناندازهگیریغلظت miRNAدردمای -14درجه
نمﻮنههای
سانتیگراد نگهداری شدند .برای استخراج  RNAاز  
خﻮنی،به  64میلیلیتر ازنمﻮنه داخﻞمیکروتیﻮب ،یک میلیلیتر
ترایزولاضافهشدوپسازمخلﻮطکردنکامﻞبهمدت 5دقیقه
میلیلیتر بـه آن کلروفـرم
در دمای اتاق انکﻮبه شد سﭙس   4/0
اضافهشدوحدود 0تـا3دقیقهدردمایاتاقانکﻮبهشد،سﭙس
میکروتیﻮبهابـهمدت15دقیقهدردمای0درجهسانتیگرادبـا

 14444دورسانتریفیﻮژشدندسﭙسمایعروییبهدقتبرداشته
شدوبهیکمیکروتیﻮبRNAasefreeانتقالدادهشد.سﭙس4/5
میلیلیترایزوپروپانﻮلاضافهشدوبعدازهمزدندردمای-04

باقیماندند.روزبعدمیکروتیﻮبهابهمدت15دقیقهدردمای0
درجهسانتیگرادبادور14444مجدداًسانتریفیﻮژشدند.بـاسمﭙلر
مایعروییبادقتخارجشدویکمیلیلیتراتانﻮلخالصبـهآن
اضافهشدوبعدازتکاندادنمختصربهمدت5دقیقهدردمای0
درجهبادور5544سانتریفیﻮژشدندودرادامهمایعروییبهدقت
تخلیهشدو 14دقیقهفرصتدادهشدتاباقیماندهاتانﻮلتبخیر
شﻮدوداخﻞمیکروتیﻮبخشکشﻮد،بعدازاینمرحله54الندا
آب تزریقی به هر نمﻮنه اضافه شد .در پایان غلظت و نسبت
جذبینمﻮنههابااستفادهازدستگاهاسﭙکتروفتﻮمترارزیابیشدکه
نانﻮمتربرایتمامنمﻮنههابین  6/1تا 1/1

نسبتجذبی 014/064
بـﻮد.کیتهادقیقاًقبﻞازاستفادهازیخچال-04خارجمیشدندو
بعدازاستفادهبهداخﻞیخچالمنتقﻞمیشدند.تمامسمﭙلرهاطبق
زمانبندیهای گروه کالیبره شده بﻮدند .برای رونﻮیسی  RNAبه
cDNAازکیتشرکت(Exiqonساختکشﻮرآمریکا)استفادهو
تمام مراحﻞ مطابق دستﻮرالعمﻞ شرکت سازنده انجام شد .برای
ارزیابی بیان ژن از تکنیک  PCR Time Realو دستگاه
شرکت Biosystem Appliedاستفاده شـدmix master Green .
SYBاستفادهشدهدراینمرحلهمتعلقبـهشرکت Exiqonبﻮد.
طبقدستﻮرالعمﻞکیتبراییکنمﻮنه14الندایترکیبیاز mix


masterپرایمروcDNAدرنظرگرفتهشدومیزانبیانmiRNA-
210نسبتبهگروهکنترلومرحلهقبﻞازتمریناسـتفادهازروش
 0-ΔΔCTارزیابیشد .سطحسرمی HIF-1αبهروشایمﻮنﻮاسی
آنزیمیوبااستفادهازکیتاالیزا(ساختشرکتCusabioچین)
مخصﻮصنمﻮنههای انسانی وطبق دستﻮرالعمﻞ شرکت سازنده
پیکﻮگرمدرمیلیلیترو

اندازهگیریشد.حساسیتاینکیت15/6
ضریب تغییرات درون سنجشی این کیت  6/1درصد می باشد.
پساز کسب اطمینان از تﻮزیعطبیعی تمامداده هایتحقیق با
آزمﻮن  k-sو مقایسه بین گروهی دادهها (تحلیﻞ واریانس یک
راهه) و همچنین بررسی همسانی واریانس بینگروهی دادهها
(آزمﻮن اون) در پیش آزمﻮن ،بررسی اثرگذاری متغیر مستقﻞ از
گروهیدادههادرطﻮلزمانبهوسیلهآزمﻮنt

طریقمقایسهدرون
همبسته بررسی شد .همچنین ترتیبی داده شد تا در صﻮرت
مشاهده تفاوت معنیدار درونگروهی در هر دو گروه ،مقدار
تغییراتمتغیرهادرطﻮلمداخله،بااستفادهازتحلیﻞواریانسیک
راههبهطﻮربینگروهیمقایسهشﻮند.همچنین،ازآزمﻮنتعقیبی
بﻮنفرونی برای مقایسه گروهها با یکدیگر استفاده شد .تمام
تحلیﻞها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  11در سطح

معنیداریآماریبرابرباP≥4/45انجامشدند.


یافتهها

درابتدا،مشخصاتجمعیتشناختیوپیکرشناختیآزمﻮدنیها
پیشازشروعطرحتحقیقدرجدول 1ارائهشدهاست.هرسه
نﻮع تمرین  ،HIITاستقامتی و مقاومتی باﻋث افزایش
معنیدار(جدول  )0بیان نسبی  miRNA-210و غلظت HIF-1α

شدند(.)P>4/45همچنین،مقایسهمقدارتغییراتمتغیرهادرطﻮل
مداخلهنشانداد که افزایشبیاننسبی  miRNA-210و غلظت
بهطﻮرمعنیداریبیشتراز

 HIF-1αسرمپسازتمرینات HIIT
دو گروه تمرین استقامتی و مقاومتی بﻮده است ( )P>4/45و
تفاوتمعنیداریبیندوگروهتمریناستقامتیومقاومتیمشاهده

نشد(جدول .)3
جدول :1مشخصاتجمعیتشناختیوپیکرشناختیآزمﻮدنیها 
انحرافاستاندارد 
میانگین 
متغیر 
 0/60
 11/6
سن(سال) 
 1/13
 61/5
وزن(کیلﻮگرم) 
 0/10
 153
قد(سانتیمتر) 
 3/31
 15/1
درصدچربی( )%






مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید ( ،)HIITمقاومتی و استقامتی بر بیان  miRNA-210و غلظت 𝛂 HIF-1سرم مردان
هایاندازهگیریشدهدرطﻮلمداخله(نتایجآزمﻮنTهمبسته) 

جدول :۲مقایسهدرونگروهیشاخص
پیشآزمﻮن
گروه
متغیر
 0/10±4/01
تمرینتناوبیشدید
 0/11±4/51
استقامتی
 HIF-1
(پیکﻮگرم/میلیلیتر) 
 0/13±4/65
مقاومتی 
 0/14±4/01
کنترل 
 4/01±4/0
تمرینتناوبیشدید
 4/10±4/43
استقامتی
 miRNA-210
(بیاننسبی)
 4/1±4/15
مقاومتی 
 4/36±4/36
کنترل 
انحرافمعیاربیانشدهاند 

*:تفاوتمعنیدار(.)P>4/45دادههابرحسبمیانگین±

مقایسهبینگروهیمقدارتغییراتشاخصهایاندازهگیریشده 

جدول:3نتایجتحلیﻞواریانستکراههو
نتایجتحلیﻞواریانس 
نتایجآزمﻮنهمسانیواریانس(لﻮن) 
متغیر 
اندازهاثر  تﻮانآزمﻮن 
آمارهلﻮن 
sig
F
sig

پسآزمﻮن 
 5/50±4/66
 0/01±4/61
 0/35±4/51
 0/66±4/11
 3/30±4/30
 1/31±4/31
 1/05±4/0
 4/31±4/35

 HIF-1α
(پیکﻮگرم/میلیلیتر) 


 0/11

4/453

 05/33

 4/441
*

4/61

4/111

 miRNA-210
(بیاننسبی)

 10/00

 4/441
*

045/16

 4/441
*

4/10

4/111

انحرافمعیاربیانشدهاند .

.)P>4/45دادههابرحسبمیانگین±
*:تفاوتمعنیدار( 


بحث

نتایجمطالعهحاضرنشاندادکهبیان miRNA-210و غلظت
 HIF-1αسرمی بعدازهرسه تمرین،HIITاستقامتیومقاومتی
فزایشهادرتمرین HIITبیشتر

افزایش یافتهاستکهمقداراینا
ازدوگروهاستقامتیومقاومتی بﻮد.ولیبینمقداراثرگذاری دو
گروهتمریناستقامتیومقاومتیتفاوتیوجﻮدنداشت.درراستای
نتایج مطالعه حاضر ،برخی مطالعات افزایش بیان سطﻮح پایه
 miRNA-210و سایر انﻮاع  miRNAدرگیر در آنژیﻮژنز و یا
سازگاریباهیﭙﻮکسی( )15,14وهمچنینافزایشغلظتو یا
بیان  HIF-1αرا پس از انﻮاع مختلفتمرینات ورزشی گزارش
کردهاند(.)11,11ﻋالوهبراین،ایننکتهبایدخاطرنشانشﻮدکه

فعالسازی ( miRNA-210به ﻋنﻮان یک  miRNAمرتبط با
فرآیندهایهیﭙﻮکسیک)پسازقرارگرفتندرمعرضیکمحیط
رویمیدهدومتعاقبآن افزایشبیانmiRNA-210

هیﭙﻮکسی
در سلﻮلهای اندوتلیالی مﻮجب افزایش تﻮانایی این سلﻮلهای
برایتشکیﻞﻋروقخﻮنیمیشﻮد ( .)15ازسﻮئیبا وجﻮداینکه
برخیمحققانمانند  Liوهمکاران ،افزایشبیاننسبیmiRNA-
210راپسازیکجلسهتمرینویارقابتدربازیکنانبسکتبال
مشاهده کردهاند ،ولی سه ماه تمرین بسکتبال باﻋث تغییر بیان
 miRNA-210نشده بﻮد ( .)10بنابراین آن محققان نتیجه گیری
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اختالفمتﻮسط
-0/1±4/54
-1/53±4/50
-1/00±4/15
4/13±4/00
-3/40±4/01
-1/00±4/13
-1/31±4/03
-4/04±4/46

sig
*4/441
*4/441
*4/441
4/33
*4/441
*4/441
*4/441
4/30

نتایجآزمﻮنتعقیبیتﻮکییاجیمزهاول 
اختالفمتﻮسط
مقایسههایبینگروهی
 1/05±4/30
HIITبااستقامتی 
1/35±4/30
HIITبامقاومتی
0/10±4/30
HIITباکنترل
 4/41±4/30
استقامتیبامقاومتی 
1/65±4/30
استقامتیباکنترل 
1/51±4/30
مقاومتیباکنترل
 1/51±4/14
HIITبااستقامتی 
 1/60±4/16
HIITبامقاومتی
 3/41±4/41
HIITباکنترل
 -4/10±4/10
استقامتیبامقاومتی 
 1/00±4/40
استقامتیباکنترل 
 1/35±4/13
مقاومتیباکنترل

sig
*4/440
*4/441
*4/441
4/11
*4/441
*4/441
*4/441
*4/441
*4/441
4/53
*4/441
*4/441

کردندکهافزایش بیان miRNA-210ممکناستتنهایکپاسخ
مﻮقتوگذرا بﻮدهو پسازحدودیکساﻋتبهمقدارپیشاز
فعالیتورزشیبرگردد(.)10بااینحال،برخیمطالعاتگزارش
کردهاندکهmiRNAهاممکناستنهتنهاتﻮسطفعالیتورزشی

حاد بلکه تﻮسط تمرینات ورزشی طﻮالنی مدت نیز تحت تاثیر
قرارنگیرندوتفاوتینیزبینتمریناتمختلفوجﻮدنداشتهباشد
( .)00 ،13همچنین در کﻞ ،تاثیر دقیق انﻮاع مختلف فعالیت
ورزشی و تاثیر حجم و شدت فعالیت ورزشی بر پاسخ و
سازگاری miRNAهابهطﻮردقیقمشخصنشدهاست.بااین
حال،دریکمطالعهگزارششدهاستکهتمریناتسرﻋتیشدید
مﻮجببیشترینافزایشدرغلظت miRNA-210سرمیمیشﻮد
(.)04همچنین،دربرخیمطالعاتنشاندادهشدهاستکهدوره
زمانیتغییراتmiRNAهاباتغییراتسایرﻋﻮامﻞهﻮرمﻮنیمرتبط
با رشد به ویژه در طی فعالیتها و تمرینات ورزشی ،شباهت
زیادی دارد ( .)01سازوکارهای مختلفی برای افزایش miRNA
هایناشیازفعالیتورزشیگزارششدهاستکهازآنجمله
میتﻮان به بروز آسیب ﻋضالنی و شروع فرآیندهای رونﻮیسی

اشاره نمﻮد ( Cui .)00و همکاران گزارش کردند که در طی
فعالیتورزشیغلظتmiRNAهاممکناستبراساستعادل
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بینبرداشت/رهایشسلﻮلییابراثرتعادلکاتابﻮلیسموآنابﻮلیسم
بین بافتهای مختلف بدن تعیین شﻮد ( .)03به ﻋالوه ،بروز
هیﭙﻮکسیکﻮتاهمدتومﻮضعییکیدیگرازفرضیاتی است که
بهﻋنﻮاندالیﻞافزایشغلظتmiRNAهادرطیفعالیتورزشی
گزارششدهاستکهدرهروهلهفعالیتدرسطحبافتﻋضالنی
رویمیدهدومﻮجبرهایش انﻮاعمختلف miRNAازبافت

ﻋضالنیبهدرونگردشخﻮنمیشﻮد ( .)00همچنین،دربرخی
مطالعاتبیانشدهاستکهmiRNA-210باتاثیربرچندینﻋامﻞ
رونﻮیسی میتﻮاند باﻋث بروز پاسخ سلﻮلی مانند مهار آپﻮپتﻮز،
تغییرمسیرتﻮلیدانرژیازهﻮازیبهسمتگلیکﻮلیز(نظیرآنچهدر
تمرینات  HIITمشاهده میشﻮد) و القا آنژیﻮژنز شﻮد (.)05
همچنین،مطالعاتزیادینشاندادهاندکهانﻮاعمختلفتمرینات
ورزشیباﻋثافزایشغلظتوبیانHIF-1αمیشﻮند(.)11,11
ﻋالوهبراین،دربرخیمطالعاتنیزگزارششدهاستکهافزایش
غلظتوبیانHIF-1αپسازتمریناتمقاومتیواستقامتیممکن
استدرمقایسهباتمرینات HIITکمترباشد( .)06ایننکتهباید
خاطرنشانشﻮدکهیککینازحسگروضعیتانرژیسلﻮلیعنی
پروتئینکینازفعالشدهباآدنﻮزینمﻮنﻮفسفات()AMPKاحتماالً
نقشمهمیدربروزآثارمرتبطباmiRNAها وفعالسازیHIF-
 1αو ﻋملکردهای پایین دستی آن دارد و یکی از میانجیهای
اصلیبینایندوشاخصاست(.)06آنزیم AMPKهمچنیناز
طریقفعالسازیHIF-1αباﻋثافزایشغلظتوتثبیتmRNA
مربﻮطبه (VEGFکهدرهیﭙﻮکسی ناشیازتمریناتورزشیالقا
میشﻮد) ضروری است ،اما مهار  AMPKمﻮجب تقﻮیت پاسخ
mRNAمربﻮطبهVEGFنسبتبهفعالیتورزشیحادمیشﻮد.
ﻋالوهبراین،فعالسازیAMPKپسازتمریناتHIITبیشتراز

تمریناتمقاومتیواستقامتیاستکهاینمسئلهنیزتﻮضیحدهنده
بیشتر بﻮدن افزایش  miRNA-210و  HIF-1αپس از این نﻮع
تمریناتاست  ( .)05ازسﻮیدیگر،اینمطلبیکیازدالیلی
استکهچراتمرینات،HIITباسرﻋتبیشتریمﻮجبافزایش
چگالی مﻮیرگی و ظرفیت اکسایشی ﻋضله اسکلتی در پاسخ به
ترشح ﻋﻮامﻞ رشدی مﻮضعی و در گردش میشﻮند (.)01
همچنین،فشارهایمکانیکیهمانندبارکﻞتحمیﻞشدهبهﻋضلهو

جریانخﻮنﻋضلهاسکلتیودرنتیجهاسترسفرسایشی( shear
 )stressناشی از آن در طی فعالیت ورزشی باﻋث افزایش
میگردد(.)0ﻋالوهبرمباحثفﻮق،
miRNA-210ونیز HIF-1α
درراستاینتایجمطالعهحاضربرخیمطالعاتگزارشکردهاندکه
بیانوسطﻮحدرگردشmiRNA-210افرادکمتحرکوغیرفعال
به طﻮر قابﻞ تﻮجهی کمتر از مقادیر آن در افراد تمرین کرده و
دارایآمادگیباالتراست.بنابراین ،بهنظرمیرسدmiRNA-210
میتﻮاندنشانگرزیستیمناسبیبرایارزیابیمیزانبروزسازگاری

تمرینیوافزایشآمادگیبدنیدرسطحسلﻮلیباشد (.)01ولی

هنﻮز منبع سلﻮلی دقیق اندازهگیری و رهایش  miRNA-210به
روشنیمشخصنشدهاستونیازمندانجاممطالعاتبیشتریدر
سطحمدلهایانسانیوحیﻮانیاست.بااینحالmiRNA-210،

هایاندوتلیالبافتهایﻋروقی


هایمختلفیبهویژهسلﻮل

ازبافت
بهمیزانباالییبهدرونگردشخﻮنآزادمیشﻮد (.)1بهﻋالوه،
افزایشبیشازحد بیانو غلظت  miRNA-210باﻋثمهاربیان
چندینپروتئینکلیدیدرگیردرمسیرهایمرتبطبارشدونمﻮ
سلﻮلی (مانند  ErbB ،mTOR ،β-TGF ،MAPKو )Wnt
نقشهای
میشﻮد .به ﻋالوه ،اطالﻋات محدودی درباره  
فیزیﻮلﻮژیکmiRNAهایدرگردشخﻮنوجﻮدداردودرنتیجه
تازمانبهدستآمدناطالﻋاتبیشتردراینزمینه ( ،)34ازاین
رونتایجمطالعهحاضربایدبااحتیاطتفسیرشﻮند.بههرحال،این
تحقیق دارای محدودیتهای روش شناسی مانند تعداد کم
آزمﻮدنیها،ﻋدمکنترلتغذیه،ﻋدممطالعهجمعیتهایداراینیاز
ویژه به پیامدهای حاصﻞ از  miRNA-210و  HIF-1αمانند
بیمارانسرطانی،افرادسالمندفشارخﻮنی،بیمارانقلبیﻋروقیو
یا دارای تجربه جراحیهای بزرگ ،انتخاب آزمﻮدنیها از بین
رشتههای مختلف ورزشی(فﻮتبال ،تکﻮاندو ،کﻮهنﻮردی ،جﻮدو)،
ﻋدماندازهگیری پروتئنینهایفرادستحاصﻞازبیانmiRNA-
 210در سطح بافتی و به ویژه ﻋضالت و بسیاری دیگر از
پروتئینهایکمککنندهبهشناساییجزئیاتبیشترپیامدهایحاصﻞ
ازتغییراینپروتئینهادراثرتمرینورزشیو،....بﻮدکهتفسیر
دقیق نتایج آن را نیازمند تایید در بررسیهای آینده میکند.
مطالعات آینده باید ضمن برطرف کردن محدودیتهای مذکﻮر،
همچنینبایدنقشسایرmiRNAها،بهصﻮرتجداگانهویادر
ترکیببایکدیگر،استفادهازفناوریهایجایگزینبرایدستکاری
گﻮنههایمختلفmiRNAدرداخﻞبدن درکنارسایردستکاری

های معمﻮل مانند داروها ،هﻮرمﻮنها و محرکهای محیطی مانند
مدلهایin vivoو in
مﻮاجههباهیﭙﻮکسیوهمچنیناستفادهاز 
vitroبرایشناساییmiRNAهایمختلفدرگیردرسازگاریبا
تمرینات ورزشی و بهبﻮد ﻋملکرد ورزشی را مﻮرد ارزیابی قرار
دهند.همچنین،برخیازمطالعاتاولیههمبستگیخطیمثبتیرا
بینتغییرات ناشیازورزشدرسطﻮح miRNAها وتغییرات
ناشی از تمرین در  VO2maxو سایرﻋﻮامﻞ جسمانی مرتبطبا
آمادگیجسمانیرانشاندادهاندکه اینمسئلهنشانمیدهدبین
باتمرینپذیریقلبی-ﻋروقیارتباط

سطﻮحخﻮنی انﻮاع  miRNA
وجﻮد دارد و میتﻮانند به ﻋنﻮان نشانگرهای بالقﻮه ارزیابی
سازگاریباتمریناستفادهشﻮند( .)14

نتیجهگیری

درنهایت،بایدخاطرنشانشﻮدکههرسهنﻮعتمرینورزشی
قادر به افزایش بیان  miRNA-210در سرم و همچنین غلظت
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