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Abstract
Background: MicroRNAs are short non-coding RNA molecules that regulate different biological processes
through regulating the expression of different genes and the miR-16 is one of the miRNAs that play an important
role in obesity-related disorders. Therefore, the present study was conducted to determine the effect of high- intensity
interval training (HIIT) alone and combined with resistance training (CHRT) on miR-16 expression in PBMCs of
overweight/ obese middle-aged women.
Methods: Twenty-four overweight/obese, inactive, health middle-aged women participated in two homogeneous
groups HIIT (5 bouts of running at 80%–85% of VO2max with active breaks at 60% of VO2max, 5 days/week,
n=12) and CHRT protocols (3 day/week HIIT with 2 day/week resistance training protocol with 75-80% of 1-RM,
n=12) for eight- week. MiR-16 expressions in PBMCs of overweight/obese middle-aged women were measured by
real time- PCR before and 48h after the training protocols.
Results: Expression of miR-16 increased significantly in the both training protocols (HIIT: 2.32 fold, p=0.001
and CHRT: 4.96, p=0.006). However, there was no significant difference found between training protocols.
Conclusion: The eight weeks of HIIT and CHRT training are lead to equally changes in the expression of miR16, as an anti-inflammatory epigenetic factor, in PBMCs of overweight/obese women.
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چکیده

زمينه microRNA :ها مولکولهای  RNAغیرکدکننده کوتاهی هستند که از طریق تنظیم بیان ژنهای مختلف ،فرآیندهای زیستی متفاوتی را کنترل
میکنند ،که  miR-16یکی از  miRNAهایی است که در بروز اختالالت مرتبط با چاقی نقش مهمی ایفا میکند؛ بر این اساس ،مطالعه حاضر با هدف تعیین
تاثیر دو نوع تمرین تناوبی با شدت باال ( )HIITبهتنهایی و همراه با تمرین مقاومتی ( )CHRTبر بیان  miR-16در سلولهای تكهستهای خون محیطی زنان
میانسال مبتال به اضافهوزن/چاقی انجام شد.
روش کار ۴۲ :زن میانسال اضافهوزن/چاق ،غیرفعال و سالم بهمدت  ۸هفته در دو گروه همگن ( 2۴نفری) تمرین ( HIITوهلههای دویدن بهصورت
پنج تکرار چهار دقیقهای با  ۸۸تا  Vo2max ۸۵۸و دو دقیقه استراحت فعال با  Vo2max ۸0۸بین تکرارها ،پنج روز/هفته) و ( CHRTسه روز  HIITو دو
روز تمرین مقاومتی با  )RM-2۸ 5۵-۸۸شرکت کردند .بیان  miR-16در  PBMCsطی  ۲۸ساعت قبل و بعد از دوره تمرین ،بهروش Real-time PCR
ارزیابی شد ،سپس برای ارزیابی تفاوتهای درونگروهی و بینگروهی دادهها بهترتیب از آزمونهای تی زوجی و مستقل استفاده شد.
يافتهها :بیان  miR-16در هر دو نوع پروتکل تمرینی  HIITو  CHRTبهطور معنیداری افزیش یافت ( ۴/2۴ :HIITبرابر p=۸/۸۸2 ،و ۲/60 :CHRT
برابر)p=۸/۸۸0 ،؛ با این وجود ،تفاوت معنیداری در میزان بیان  miR-16میان دو نوع پروتکل تمرینی مشاهده نشد.
نتيجهگيري :نتایج حاصل بیانگر این است که هشت هفته تمرین HIITو  CHRTبهطور تقریبا مشابهی باعث بیان  miR-16بهعنوان یك عامل اپیژنتیکی
ضدالتهابی در زنان چاق میشود.
کليد واژهها ،miR-16 :تمرین تناوبی با شدت باال ،تمرین ترکیبی ،اضافهوزن/چاقی
نحوه استناد به اين مقاله :پاشایی ژ ،جعفری ا ،علیوند م ر .تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت باال و ترکیبی بر بیان  miR-16در سلولهای تكهستهای خون محیطی زنان
میانسال دارای اضافهوزن و چاق .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی تبریز2266 .؛5۵۵-5۲۵:)0(۲۴

حق تالیف برای مولف محفوظ است.
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منتشر گردیده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

امروزه در سراسر دنیا اضافه وزن /چاقی یا تجمع توده چربی
اضافی بهعنوان یکی از مـشکالت جـدی سـالمت مطرح شده
است و تعداد زیادی از افـراد در تمـام سـنین را مبـتال کرده است.
بهطوریکه میزان چـاقی در سـه دهـه گﺬشـته  2برابر شده و
بیشتر از یك میلیارد نفر در سراسر دنیا به اضافه وزن یـا چاقی
مبتال هستند .در سال  ۴۸22انجمن پزشکی آمریکا برای تاکید بر
اهمیت سالمت عمومی ،چاقی را بهعنوان یك بیماری سوخت و
سازی معرفی کرده است .در واقع ،چاقی بیماری چندعاملی است
که از تعامل عوامل ژنتیك و محیطی حاصل میشود و زمینه را
برای بروز انواع بیماریها فراهم میکند( .)2همچنین یافتههای
برخی از مطالعات حاکی از این است که اغلب اوقات چاقی با
وضعیت التهابی عمومی مزمن و افزایش نشانگرهای التهابی همراه
است که احتماال با افزایش تولید سایتوکاینهای پیشالتهابی توسط
بافتها یا سلولهای مختلف مانند ماکروفاژهای بافت چربی،
سلولهای اندوتلیال عروقی و سلولهای تكهستهای خون محیطی
( ))Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCsدر بروز
بیماری قلبی -عروقی نقش مهمی ایفا میکند ( PBMC .)۴های
گردش خون ،در معرض محیط سیستمیك و تحت تاثیر عوامل
مختلف از جمله عوامل متابولیك مانند دیسلپیدمی و مولکولهای
التهابی تولید شده توسط سایر اندامها و بافتها قرار میگیرند،
بنابراین ممکن است تحت این شرایط برنامهریزی شده و بهطور
مستقیم در التهاب مزمن مرتبط با چاقی دخالت داشته باشند.
 PBMCها از لنفوسیتها و مونوسیتها (پیشساز ماکروفاژها
هستند) تشکیل شدهاند و ماکروفاژها در پاسخهای التهابی ،با نفوذ
در بافت چربی و دیواره عروق نقش کلیدی در پیشرفت
آترواسکلروز ایفا میکنند ( .)2مطالعات نشان دادهاند اصالح سبك
زندگی بر اساس فعالیت ورزشی یکی از پایههای اصلی درمان
چاقی است .فعالیت بدنی منظم ،تندرستی و سبك زندگی عمومی
را به روشهای مطلوبی مانند ممانعت و کاهش خطر بروز
بیماریهای متابولیکی و بیماریهای مرتبط با سن ،قلبی عروقی،
ایمنی و سرطان تحت تاثیر قرار میدهد .بهاینصورت که
برنامههای تمرینی ویژهای مسیرهای پیامرسانی خاصی را تغییر داده
و جنبههای مختلف مرتبط با فعالیت ورزشی مانند آنژیوژنز،
التهاب ،سازگاریهای متابولیکی و غیره را تحت تاثیر قرار میدهند
( .)۲،2سازوکارهای مولکولی این تغییرات فیزیولوژیکی که میان
گروههای مختلف افراد متفاوت است ،هنوز آشکار نشده است.
بنابراین ،سازگاریهای ناشی از فعالیت بدنی ممکن است توسط
عوامل اپیژنتیك مانند  microRNAهای غیرکدکننده ()miRNA
قابل توضیح باشد (.)۵
)miRNA( Micro Ribonucleic Acidها ،یکی از سازوکارهای
اصلی اپیژنتیك در تنظیم بیان ژن بوده و مولکولهای RNA
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غیرکدکننده کوتاهی ( ۴2-2۸نوکلئوتیدی) هستند که غالبا بیان ژن
را از طریق تخریب  mRNAیا ممانعت از ترجمه در مرحله
پسترجمهای ،بهطور منفی تنظیم میکنند .بیان  miRNAها بهطور
ویژهای در واکنش به شرایط پاتولوژیکی یا فیزیولوژیکی مختلف
مانند چاقی ،التهاب ،سرطان ،بیماری قلبیعروقی و فعالیت ورزشی
تغییر مییابند ( MiR-16 .)۵از  miRNAهای مرتبط با چاقی مانند
اختالالت متابولیکی و بیماری قلبیعروقی است .ژو و همکاران
( )۴۸20نشان دادند که بیان  miR-16در موشهای مبتال به
آترواسکلروزیس و سلولهای فوم کاهش مییابد( .)0نتایج
تحقیقات نشان میدهند که  miR-16ممکن است با اتصال به
ژنهای مختلف مورد هدف در شرایط مختلف نقش متفاوتی
داشته باشد( MiR-16 .)5یکی از  miRNAهای درگیر در کنترل
آنژیوژنز و یکپارچگی عروق است و بهطور منفی با آنژیوژنز
عروقی ،آپوپتوز و وضعیت التهابی مرتبط با چاقی در ارتباط است.
بهطوریکه پیشنهاد شده  miR-16از طریق کنترل بیان VEGF
( )Vascular Endothelial Growth Factorو B-cell ( BCL-2
 )Leukemia/lymphoma 2القاکننده فرآیندهای آنتیآنژیوژنیك و
آپوپتوز است()6،۸؛ همچنین در سالهای اخیر ،مدارکی نقش
مولکولی  miRNAها را در دستگاه ایمنی و التهابی تبیین کردهاند.
در این رابطه محققان گزارش کردهاند که  miR-16میتواند از
طریق تعدیل مسیرهای پیامرسانی پیشالتهابی ( PDCD4, TNF-α,
 )…,IL-6, IL-8نقش تنظیمی منفی بر شروع و پیشرفت بیماری
آترواسکلروزیس یا تصلب شرائین همراه با اختالالت متابولیکی
مرتبط با چاقی داشته باشد ( .)0از طرفی ،انجام انواع فعالیتهای
بدنی منظم بهعنوان ابزار درمانی غیردارویی میتواند از طریق تاثیر
بر الگوی بیان  miRNAها در سلولهای مختلف نقش مهمی در
پیشگیری و درمان چاقی و اختالالت مرتبط با آن ایفا کند .محققان
طی مطالعات محدودی تاثیر فعالیت بدنی بر تغییرات  miR-16را
از نظر آنژیوژنز و آپوپتوز بررسی کردهاند ،و نتایج حاصل بیان
میکند که تمرین بدنی میتواند از طریق تغییر بیان  ،miR-16بر
سطوح  VEGFو  BCL-2تاثیر گﺬاشته و با کنترل عوامل آپوپتیك
و آنژیوژنیك از ناهنجاریهای عروقی جلوگیری کند ( )۸،5با این
وجود نتایج متناقضی نیز گزارش شده است ( .)22،2۸نتایج
تحقیقات محدود انجام شده در رابطه با تاثیر تمرینات ورزشی بر
سطوح  miRNAها ،بیان میکند که تغییرات  miRNAها بهدنبال
انجام انواع فعالیتهای هوازی و مقاومتی بهدلیل تفاوت در
سازوکارهای درگیر متفاوت است ،اما مکانیسمهای درگیر در این
فرآیند هنوز مبهم هستند( .)22،2۴با این وجود ،وال و همکاران و
هوراک و همکاران تغییرات یکسانی را در الگوی بیان  miR-16در
واکنش به انواع تمرینات با شدتها و حجم مختلف در افراد
تمرین کرده گزارش کردهاند ( .)2۲،22اما تاکنون تاثیر تمرینات
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بدنی بر تغییرات بیان  miR-16از جنبه عملکرد ایمنی و التهاب و
اهمیت تاثیر آن بر عملکرد قلبیعروقی بهویژه در  ،PBMCsکه
تاثیر زیادی بر سالمت قلبیعروقی دارد ،بررسی نشده است .نتایج
مطالعات اخیر ،بر اثربخشی High- Intensity Interval ( HIIT
 ،)Trainingبهعنوان وهلههای فعالیت ورزشی با شدت بسیار زیاد
بههمراه استراحت فعال با شدت پایین ،بر جنبههای مختلف زیستی
اشاره دارد .این شیوه تمرینی از نظر زمانی ،یك روش بسیار کارآمد
بوده و مزایای متابولیکی زیادی را دارد .در بین تحقیقات انجام شده
در زمینه تاثیرات تمرین  ،HIITبرخی نتایج اشاره دارند که انجام
این نوع تمرین بهتنهایی با عدم تغییر ( )2۵یا افزایش
سایتوکاینهای التهابی همراه است ( .)20همچنین با توجه به
مدارک موجود ،تمرینات مقاومتی با افزایش توده عضالنی اثرات
مثبتی بر مصرف انرژی باال و کاهش میزان التهاب مزمن درجه
پایین بهویژه در وضعیتهای مرتبط با چاقی و بیماریهای
متابولیکی دارد و موجب کاهش واکنش مربوط به گیرندههای
التهابی و سایتوکاینهای التهابی میشود ( .)25با توجه به یافتههای
یادشده و طبق جدیدترین دستورالعملهای ورزشی ،انجام تمرین
 HIITدر ترکیب با تمرین مقاومتی تداخالت مولکولی ناشی از
انجام تمرین هوازی در ترکیب با تمرین مقاومتی را کاهش میدهد
( .)2۸همچنین ،پیشنهاد شده است که انجام تمرین ترکیبی،
سالمتی متابولیکی و قلبیعروقی بیشتری ایجاد کرده و افراد سبك
زندگی بهتری خواهند داشت ( .)22با این وجود ،هنوز تحقیقی در
زمینه تاثیر تمرین  HIITو ترکیبی بر میزان بیان  miR-16در افراد
چاق بهویژه در PBMCها ،انجام نشده است .تنها فرناندس و
همکاران ( )۴۸2۸واکنش بیان  miR-16را نسبت به تمرین هوازی
در بافت قلبی موشهای چاق بررسی کردند که تمرین هوازی
باعث افزایش معنیدار  miR-16شد ( .)2۲از آنجاییکه مطالعات
اخیر پیشنهاد میکنند که miRNAها در تعامالت بینسلولی درگیر
میشوند ،بنابراین تغییرات در بیان miRNAها ممکن است بازتابی
از جزییات تغییرات واکنش نسبت به فعالیت ورزشی باشد ( )۵و با
توجه به اهمیت PBMCها در اختالالت قلبی متابولیکی افراد چاق
و مبهم بودن تاثیر انواع تمرین بدنی بر چگونگی تغییرات miR-16
در PBMCهای افراد چاق ،تحقیق حاضر برای تعیین تاثیر دو نوع
برنامه تمرینی  HIITبهتنهایی و همراه با تمرینات مقاومتی
( ))Combined HIIT and Resistance Training (CHRTبر بیان
 miR-16در PBMCها در زنان میانسال مبتال به اضافهوزن/چاقی
انجام شد.

روش کار

تحقیق حاضر ،در قالب طرحهای نیمهتجربی دوگروهی
پیشآزمون-پسآزمون و پس از تایید از نظر اخالق در پژوهش از
کمیته اخالق تحقیقاتی منطقهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

( ،)IR.TBZMED.REC.1396.485انجام شد .جامعه آماری
تحقیق حاضر از میان زنان فرهنگی سازمان آموزش و پرورش
ناحیه چهار تبریز ،میانسال (با دامنه سنی  2۵تا  ۵۸سال) ،غیرفعال،
سالم (عدم ابتال به بیماریهای عضالنیاسکلتی و متابولیکی) ،ولی
مبتال به اضافهوزن/چاقی ( )BMI>25بودند ،سابقه مصرف
دخانیات و الکل در هیچیك از آزمودنیها وجود نداشت.
آزمودنیهای تحقیق بهمدت  0هفته قبل از شروع و حین اجرای
پروتکل تحقیق ،عادت به مصرف مکمل (مانند :ویتامینها ،پروتئین
و غیره) و داروهای  )Over-the-Counter( OTCنداشتند .قبل از
شروع دوره تمرینی روش اجرای تمامی مراحل تحقیق ،بروز
خطرات احتمالی و فواید ناشی از برنامه تمرینی بهطور کامل به
آزمودنیها توضیح داده شد ،سپس  ۴۸نفر از افراد دارای شرایط
فرم رضایت آگاهانه جهت شرکت در تحقیق حاضر را امضا کرده
و بهصورت تصادفی در دو گروه همگن  2۲نفری  HIITو CHRT
تقسیم شدند (جدول .)2اما چهار نفر از داوطلبان قبل از شروع
دوره اصلی تمرین ،بهدلیل فقدان آمادگی بدنی کافی (مشکالت
مفصلی و عدم همکاری بهطور منظم جهت شرکت در تمرین) از
تحقیق خارج شدند .بنابراین ۴۲ ،نفر از داوطلبین توانستند در همه
مراحل تحقیق شرکت داشته باشند و جهت تعیین حجم نمونه ،نرم
افزار تحت شبکه  Statstodoاستفاده شد .هردو گروه تمرینی نیز با
استفاده از شاخصهای  ،BMIدرصد چربی بدنی و توان هوازی
همگنسازی شدند و طی یك هفته قبل از شروع تمرینات ،میزان
قدرت گروههای عضالنی با استفاده از آزمونهای -2( RM-2
 )Repetition Maximum Testو توان هوازی بیشینه ()VO2max
نوارگردان  Horizon( Bruceساخت آمریکا) برآورد شد .درصد
چربی بدنی و توده چربی با استفاده از ضخامتسنج چین پوستی
(کالیپر چربیسنج دوفنره  )Slimguideو روش سهنقطهای (سه سر
بازو ،فوق خاصره ،ران) جکسون و پوالک اندازهگیری شد (.)26
جریان شرکت آزمودنیها در تحقیق حاضر و فرآیند اجرا در
نمودار  2آورده شده است .برنامههای تمرینی شامل دو دوره
آمادهسازی و دوره اصلی تمرین بود؛ دوره آمادهسازی طی دو هفته
طول کشید و دوره اصلی تمرین نیز شامل هشت هفته بود که
بهدنبال دوره آمادهسازی طی هفته سوم تا دهم اجرا شد .میزان
هزینه کالریك برنامه تمرینی دوره آمادهسازی در شروع دوره برای
هر دو گروه نیز  ۴کیلوکالری/کیلوگرم/روز بود و تا هفته دوم
حدود  ۸/۵کیلوکالری/کیلوگرم/روز در هر جلسه به هزینه کالری
تمرینی افزوده شد و طی دوره اصلی تمرین نیز در میزان 0
کیلوکالری/کیلوگرم/روز ثابت باقیماند .بهدلیل تاثیرگﺬاری عادات
غﺬایی بر تغییرات بیان miRNAها ،در کل دوره انجام پروسه
تحقیق از آزمودنیها تقاضا شد که عادات غﺬایی خود را تغییر
ندهند بنابراین پس از تکمیل فرم یادآمد  ۴۲ساعته رژیم غﺬایی
بهصورت هفتگی توسط آزمودنیها ،میانگین کالری دریافتی از
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طریق رژیم غﺬایی هر دو گروه تمرین توسط نرمافزار محاسبه
کالری تقریباً  ۴۸۸۸کیلوکالری/کیلوگرم/روز برآورد شد و از
آزمودنیها تقاضا شد تا انتهای پروسه تحقیق از تغییر رژیم غﺬایی
و کالری دریافتی خود پرهیز کنند .طی دوره اصلی تمرین ،جلسات
 HIITبهصورت پنج جلسه/هفته اجرا شد و جلسات تمرینی شامل
 2۸دقیقه گرم کردن (دویدن با شدت  VO2max ۸0۸و حرکات
کششی پویا) ،وهلههای دویدن بهصورت پنج تکرار چهار دقیقهای
با  VO2max ۸۸۸-۸۵و دو دقیقه استراحت فعال با VO2max ۸0۸
بین تکرارها و بهمدت تقریبا  ۲5دقیقه بود .جلسات  CHRTنیز
شامل سه جلسه/هفته تمرین ( HIITمطابق برنامه توضیح داده
شده) و دو جلسه/هفته تمرین مقاومتی دایرهای (هشت حرکت
پرس پا ،پرس سینه ،جلوپا سیمکش ،باالسینه ،زیربغل پارویی
سیمکش ،پشت پا سیمکش ،زیربغل دست باز سیمکش و ساق پا)
بود .برنامه تمرین مقاومتی در هفته اول شامل :سه نوبت  2۸تا 2۴
تایی با  RM-2 ۸0۵-5۸در هفته دوم تا هشتم نیز شامل سه نوبت
 ۸تا  2۸تایی با  RM-2 ۸5۵-۸۸و بهمدت تقریبا  ۸۸دقیقه بود.
مدت استراحت میان نوبتها و ایستگاهها ،بهترتیب  6۸ثانیه و 2۴۸
ثانیه بود .قبل از شروع حرکت هر ایستگاه ،یك نوبت گرم کردن
( 2۸تایی با شدت RM-2 ۸۵۸و  0۸ثانیه استراحت) انجام شد.
شدت تمرین طی جلسات  HIITبا استفاده از دستگاه ضربانسنج
پوالر ( )Polar Pacer, Lake Success, NY, USAکنترل میشد.
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برنامه تمرینی تحقیق حاضر بر اساس جدیدترین دستورالعملهای
تجویز شده بهصورت محققساخته برای حفظ سالمتی انتخاب شد
(.)۴۸
شيوه جمعآوري نمونههاي خونی و ارزيابی عوامل بيوشيميايی
آزمودنیها طی  ۲۸ساعت قبل و بعد از آخرین جلسه دوره
تمرینی (قبل و پس از هشت هفته تمرین) حدود ساعت  5:2۸تا ۸
صبح ،بهصورت ناشتا ،جهت خونگیری از ورید آنتیکوبیتال در
آزمایشگاه حضور یافتند .شاخصهای لیپیدی شامل کلسترول،
تریگلیسرید HDL ،و  LDLبه روش کالریمتری ،کیت شرکت
پارس آزمون و با دستگاه ( Hitachi 912کمپانی  ،Rocheساخت
کشور آلمان) ارزیابی شد .میزان گلوکز ناشتا با استفاده از روش
آنزیماتیك توسط دستگاه اتوآناالیزر و کیت پارس آزمون و میزان
انسولین سرمی نیز با استفاده از روش االیزا و کیت پارس آزمون
اندازهگیری شد ،شاخص مقاومت به انسولین با استفاده از فرمول
 HOMA-IRبراساس حاصلضرب غلظت قند ناشتا ( )mmol/lدر
غلظت انسولین ناشتا ( )µ/mlتقسیم بر عد ثابت  ،۴۴/۵محاسبه
شد.

نمودار  :1فرآیند شرکت آزمودنیها و اجرای تحقیق
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جداسازي PBMCها
از روش شیب غلظتی فایکول ،برای جداسازی PBMCها
استفاده شد .سپس یك میلیلیتر ترایزول ( Ribox- RNA
 ،extraction reagentساخت کره )۸۵6-22۸ ،به نمونههای حاوی
 PBMCافزوده شد و در نهایت تا زمان استخراج  ،RNAدر فریزر
 -۸۸درجه سانتیگراد نگهداری شد.
استخراج RNA
مراحل استخراج  ،RNAطبق دستورالعمل شرکت سازنده
ترایزول انجام شد .ابتدا  ۴۸۸میکرولیتر کلروفرم به میکروتیوبهای
حاوی  PBMCاضافه شد و پس از انجام ورتکس بهمدت ده ثانیه
و سانتریفیوژ با سرعت  2۴۸۸۸دور بهمدت  2۵دقیقه در دمای ۲
درجه سانتیگراد ،فاز آبی حاوی  RNAبه میکروتیوبهای دو
میلیلیتری انتقال داده شد .پس از افزودن  ۵۸۸میکرولیتر
ایزوپروپرانول ،میکروتیوبها بهمدت یك شب ( )Overnightدر
دمای  –۴۸درجه سانتیگراد قرار گرفت .روز بعد میکروتیوبها
بهمدت  2۵دقیقه در دمای  ۲درجه سانتیگراد با سرعت 2۴۸۸۸
دور دوباره سانتریفیوژ شدند که در این مرحله یك رسوب سفید
رنگ ته میکروتیوبها مشاهده شد .بعد از سانتریفیوژ و جداسازی
رسوب ،یك میلیلیتر اتانول اضافه و ورتکس و سانتریفیوژ انجام
شد .سپس رسوب مورد نظر در  2۸میکرولیتر آب تیمار شده با
 DEPCحل شد .پس از استخراج  ،RNAکمیت و کیفیت آن
توسط دستگاه نانودراپ ( NanoDropمدل  ،ONECساخت
شرکت ترمو آمریکا) بررسی گردید و تا زمان سنتز  cDNAدر
دمای  -5۸درجه سانتیگراد قرار داده شد.
سنتز cDNA
برای هر نمونه ،سنتز  cDNAطی مراحل زیر انجام شد2 .
میکرولیتر  ۴ ،DNTPمیکرولیتر بافر 2 ،میکرولیتر پرایمر Stemloop
( )STLاز  miRNAموردنظر ۸/۵ ،میکرولیتر آنزیم ترانس کریپتاز
معکوس ( )Thermo Fisher Scientificو حجم موردنظر از RNA
را ریخته و سپس مخلوط مورد نظر با آب دو بار تقطیر استریل ،به
حجم  ۴۸میکرولیتر رسانده شد .سپس جهت سنتز طبق شیوه
سهمرحلهای مقابل در دستگاه ترموسایکلر ( Analytikjenaساخت
کشور آلمان) قرار داده شد 2۸ .دقیقه در  20درجه سانتیگراد2۸ ،
دقیقه در  ۲۴درجه سانتیگراد و  ۵دقیقه در  5۴درجه سانتیگراد.
سپس نمونههای  cDNAساخته شده تا زمان انجام Real- time
 PCRدر فریزر  -۴۸درجه سانتیگراد نگهداری شد .تمامی مراحل
کار زیر هودی که از قبل آماده شده بود (استریل شده با الکل ۸5۵
و نور  )UVانجام شد.

ارزيابی بيان  microRNAها بهروش Real- time PCR

برای ارزیابی بیان  miR-16از تکنیك  Real-Time PCRو
دستگاه ( mic PCRشرکت سازنده  ،bmsاسترالیا) استفاده شد.
برای انجام  Real-Time PCRبرای هر نمونه  ،cDNAیك
 Reactionدر حجم نهایی  2۸میکرولیتر مطابق دستورالعمل مقابل
تهیه شد ۵ .میکرولیتر Real Q ( Syber Green without ROX
Plus 2×master, AMPLIQON, catalog no: A323499,
 ۸/2 ،)Denmarkمیکرولیتر پرایمر مستقیم (فوروارد) و ۸/2

میکرولیتر پرایمر معکوس (ریورس) 2/۲ ،میکرولیتر آب مقطر
دوبار تقطیر استریل و  2میکرولیتر نمونه  cDNAتهیه شد .یك
نمونه کنترل منفی با عنوان  )No Template Control( NTCبرای
تعیین آلودگی (بهجای  2 ،cDNAمیکرولیتر آب مقطر استریل
اضافه شد) آماده شد .همچنین برای هر نمونه  cDNAنیز یك
نمونه کنترل مثبت جهت آزمون حضور  cDNAتهیه شد .جهت
آنالیز میزان بیان ژن موردنظر از ژن مرجع  miR- U6استفاده شد.
واکنشها به صورت سه تکرار ( )Triplicateدر دستگاه mic PCR
طبق برنامه دو مرحلهای زیر اجرا شد 2۸ .دقیقه با دمای  6۵درجه
سانتیگراد (واسرشته شدن اولیه) و  ۲۸چرخه سهمرحلهای2۸ ،
ثانیه با دمای  6۲درجه سانتیگراد (واسرشته شدن ثانویه) ۵ ،ثانیه با
 0۸درجه سانتیگراد (اتصال پرایمرها) و  ۴۸ثانیه با دمای  0۸درجه
سانتیگراد (گسترش)  CTهای ( )Cycle Thresholdمربوط به
واکنشها توسط نرمافزار دستگاه  Real- time PCRاستخراج و
ثبت شد و سپس میانگین  CTها به نرمافزار  Excelنسخه ۴۸22
منتقل و جهت کمیسازی میزان بیان ژن نسبت به ژن مرجع ( Fold
 ،)changeاز فرمول  ۴-ΔΔctاستفاده شد (.)۴2
روش تجزيه و تحليل دادهها
دادههای نهایی حاصل از فرمول  ،۴-ΔΔctبا استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخه  )SPSS/IBM, Chicago, IL, USA ,۴2( ۴2در
سطح معنیداری برابر و کمتر از پنج درصد بهصورت میانگین ±
انحراف معیار ( )M ± SDتجزیه و تحلیل شد .ابتدا با آزمون
شاپیروویلك وضعیت طبیعی دادهها تعیین و سپس تفاوتهای
درونگروهی و بینگروهی دادهها با آزمونهای تی زوجی و
مستقل بررسی شد .برای ترسیم نمودارها نیز از نرم افزار Excel
نسخه  ۴۸22استفاده شد.

یافتهها

دادههای حاصل از تجزیه و تحلیل آماری عوامل
آنتروپومتریك و عوامل بیوشیمیایی به تفکیك گروه بهترتیب در
جدول  2و  ۴آورده شده است.
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جدول  :1تغییرات عوامل آنتروپومتریك زنان میانسال مبتال به اضافه وزن/چاقی طی برنامه  ۸هفته ای  HIITو CHRT
متغيرها
سن
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
WHR
( BMIکیلوگرم بر متر مربع)
( VO2maxمیلیلیتر /کیلوگرم/
دقیقه)
میانگین ( RM2کیلوگرم)
درصد چربی بدنی

پیشآزمون
۲2/۲±6/۵
±2/0 2۵0/5
5۴/۵±۸/۲
۸/6±۸/۸0
۴6/۵±2/5

گروه HIIT
پسآزمون
------------5۴/۸±۸/2
۸/6±۸/۸5
۴6/۲±2/0

2۸/0±6/6

۲2/۵±0/۴

*<۸/۸۸2P

۴5/۴±۴/۲
۲۴/6±2/۲

۴6/6±۴/۸
2۵/۵±2/۵

*=۸/۸۸2P
*<۸/۸۸2P
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گروه CHRT
پسآزمون
------------52/۴±۸/2
۸/6±۸/۸0
۴6/۵±۴/۵

 Pدرونگروهی
------------*=۸/۸۴P
*<۸/۸۸2P
*=۸/۸۴P

------------>۸/۸۵P
<۸/۸۸2≠ P
>۸/۸۵P

*<۸/۸۸2P

>۸/۸۵P

*<۸/۸۸2P
*<۸/۸۸2P

<۸/۸۸2≠ P
>۸/۸۵P

 Pدرونگروهی
------------>۸/۸۵P
>۸/۸۵P
>۸/۸۵P

پیشآزمون
۲۲/2±۲/5
±۵/۴ 2۵5/2
5۲/۴±5/6
۸/6۸±۸/۸۵
2۸±۴/۵
22/5±5/6

۲۲/2±۸/۵

۴6/۵±۵/0
۲2/5±۴/۵

۲۸/۴±۵/6
20/6±2/۲

P
بين گروهی

*نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار ( )<P۸/۸۵درونگروهی ≠ ،نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار ( )<P۸/۸۵بینگروهی است .برنامه  HIITشامل تمرینات شدید تناوبی و
برنامه  CHRTترکیبی از تمرینات شدید تناوبی همراه با تمرینات مقاومتی است.
جدول  :۲تغییرات عوامل بیوشیمیایی زنان میانسال مبتال به اضافه وزن/چاقی طی برنامه  ۸هفته ای  HIITو CHRT
متغیرها
کلسترول (میلیگرم بر دسیلیتر)
تریگلیسرید (میلیگرم بر دسیلیتر)
( HDLمیلیگرم بر دسیلیتر)
( LDLمیلیگرم بر دسیلیتر)
گلوکز
انسولین
شاخص مقاومت به انسولین
HOMA-IR

پیشآزمون
266/۸±2۸/۲
20۸/۲±22/۸
2۴/۴±۵/2
225/0±2۸/۲
65/۸±2/۸
۵/۸±2/5

گروه HIIT
پسآزمون
2۸۴/۸±۴5/۲
20۸/۲±22/5
2۲/2±۵/2
2۴۸/۲±6/2
6۲/0±2/۸
۲/2±2/0

 Pدرونگروهی
*P=۸/۸۵
*P<۸/۸۸2
*P=۸/۸2
*P<۸/۸۸2
*P=۸/۸2
*P=۸/۸۸2

پیشآزمون
۴۸۸/6±6/6
20۸/6±22/5
22/۸±۲/۸
22۴/6±6/0
6۸/۸±۵
۲/۸±2/6

2/2±۸/2

2/۸±۸/2

*P<۸/۸۸2

2/۲±۸/2

گروه CHRT
پسآزمون
252/۴±2۸/6
2۲5/۴±2۸/0
۲۸/0±۵/۸
2۸2/۸±22/5
6۵/۸±۲/0
2/۸±2/0

 Pدرونگروهی
*P<۸/۸۸2
*P<۸/۸۸2
*P=۸/۸۸2
*P=۸/۸۸5
*P=۸/۸2
*P=۸/۸۴

≠ P=۸/۸۲
≠ P<۸/۸۸2
≠ P=۸/۸۸6
≠ P=۸/۸۲
P>۸/۸۵
P>۸/۸۵

2/۸±۸/2

*P=۸/۸۴

P>۸/۸۵

 Pبین گروهی

*نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار ( )<P۸/۸۵درونگروهی ≠ ،نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار ( )<P۸/۸۵بینگروهی است .برنامه  HIITشامل تمرینات شدید تناوبی و
برنامه  CHRTترکیبی از تمرینات شدید تناوبی همراه با تمرینات مقاومتی است.

نمودار  :۲تاثیر هشت هفته تمرین  HIITو ترکیبی CHRTبر بیان  miR-16در  PBMCsزنان میانسال مبتال به اضافه وزن/چاقی.
* نشاندهنده تفاوت معنیدار ( )<P۸/۸۵درونگروهی .برنامه  HIITشامل تمرینات شدید تناوبی و برنامه  CHRTترکیبی از تمرینات شدید تناوبی همراه با تمرینات مقاومتی
است.
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نمودار  :3تفاوت دامنه اختالفات بین گروهی .تاثیر هشت هفته تمرین  HIITو ترکیبی CHRTبر بیان  miR-16در  PBMCsزنان میانسال مبتال به اضافه وزن/چاقی.

همچنین ،تمرین  HIITو CHRTموجب افزایش معنیدار در
سطوح  miR-16بهترتیب به میزان  ۴/26برابر ( )p =۸/۸۸0و ۲/60
برابر ( )p=۸/۸۸2شد (نمودار  .)۴هرچند ،پس از هشت هفته
تمرین تفاوت معنیداری در میزان  miR-16میان گروههای HIIT
و CHRTمشاهده نشد (( )p ‹۸/۸۵نمودار .)2
برنامه  HIITشامل تمرینات شدید تناوبی و برنامه  CHRTترکیبی
از تمرینات شدید تناوبی همراه تمرینات مقاومتی است.

بحث

مطالعات مروری نقش  miRNAهای گردش خون را در
سازگاریها نسبت به فعالیت بدنی مطرح کرده و نتیجه گرفتهاند که
 miRNAهای ویژهای در پاسخ به برنامههای مختلف ورزشی تغییر
مییابند( .)۴2،۴۴یافتههای پژوهش حاضر نیز نشان داد هشت هفته
تمرین منجر به افزایش معنیدار بیان  miR-16در PBMCهای هر
دو گروه تمرینی شدPBMC .ها سنسورهای زیستی هستند که
چگونگی بیان ژن در آنها توسط مولکولهای تولیدی از تمامی
ارگانها تحت تاثیر فاکتورهای محیطی از قبیل فعالیت ورزشی قرار
میگیرند .با این وجود ،تاکنون مطالعهای برای بررسی تاثیر فعالیت
ورزشی بر بیان  miR-16در PBMCها انجام نشده است( .)2نتیجه
حاصل از تحقیق حاضر با نتایج گزارش شده توسط فرناندس و
همکاران ( )۴۸2۸و هوراک و همکاران ( ،)۴۸2۸که نقش عوامل
آنژیوژنیك و آپوپتیك  miR-16را در پاسخ به تمرین بدنی بررسی
کردند ،ناهمسو است( .)2۲،5فرناندس و همکاران ( )۴۸2۸بهدنبال
 2۸هفته تمرین هوازی شنا در بافت قلبی موشهای چاق و
هوراک و همکاران ( )۴۸2۸بهدنبال هشت هفته تمرین قدرتی
انفجاری ،تمرین قدرتی هایپرتروفیك و تمرین تناوبی با شدت باال
در پالسمای ورزشکاران کاهش بیان  miR-16را گزارش کردهاند
()2۲،5؛ در مطالعه فرناندس و همکاران ( )۴۸2۸نشان داده شد که

تمرین بدنی قادر به معکوسسازی کاهش عروق ریز در بافت
قلبی موشهای چاق است .این عروقسازی مرتبط با کاهش بیان
 miR-16بود که برای افزایش بیان پروتئین  VEGFنیاز است و
میتواند از طریق تغییرات عملکردی ،جریان خون را بهبود دهد و
پیشنهادکننده یك سازوکار برای درمان اساسی بیماران عروقی است
( .)5هوراک و همکاران ( )۴۸2۸نیز تاثیر کاهشی پروتکلهای
تمرینی بر بیان  miR-16را غیراختصاصی عنوان کردند (.)2۲
دجین و همکاران ( )۴۸22نشان دادند که  miR-16با mRNA
 VEGFدر ناحیه غیرقابل ترجمه`Untranslated Regions 2( `2-
 (3`UTRبهطور مستقیم تعامل میکند و تنظیم  VEGFتوسط
 miR-16در سطح ترجمهای اتفاق میافتد ( .)۴۲تمرین بدنی با
تغییر  ،miR-16عاملهای آنژیوژنیك و آپوپتیك مانند  BCL-2یا
 VEGFرا بهترتیب تعدیل میکند ( )۴۵و در کاهش فرآیندهای
تکثیر ،کوچ ( ،)Migrationآنژیوژنز و تشکیل توده در سلولهای
اندوتلیال نقش مهمی دارد ( .)۸تصور میشود miRNAهای
آنژیوژنیك در پاسخ به هایپوکسی و گرادیان سرعتی از سلولهای
اندوتلیال به گردش خون میریزند .مطالعات مروری انجام شده
اخیر توسط ژو و همکاران ( )۴۸2۵و آلتانا و همکاران ()۴۸2۵
نشان میدهد که سلولهای آسیب دیده و آپوپتوز شده توسط
فعالیت ورزشی احتماال منبع چنین miRNAهایی باشند ( .)۴۴،۵از
آنجاییکه  miR-16بهدلیل القا آپوپتوز بهعنوان یك سرکوبگر
تومور شناخته شده است ،نشان داده شده که آپوپتوز لنفوسیتها
همزمان با دوره زمانی آزادسازی چنین miRNAهایی اتفاق میافتد
( )۴0با این وجود تحریكهای مختلف و واکنشهای مولکولی
مرتبط میان انواع فعالیتهای ورزشی مبهم است .همچنین آئویی و
همکاران ( )۴۸22نیز گزارش کردهاند که  miR-16تحت تاثیر
هیچکدام از فعالیتهای حاد و مزمن قرار نمیگیرد ( .)2۸وال و
همکاران ( )۴۸20نیز در پی سه برنامه ورزشی تمرین با حجم باال،
تمرین با شدت باال و تمرین تناوبی سرعتی تاثیر افزایشی را در

تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت باال و ترکیبی بر بیان  miR-16در سلولهاي تكهستهاي خون محیطی زنان میانسال

ورزشکاران تمرین کرده گزارش کردند که همسو با نتیجه تحقیق
ما است ،این محققان پیشنهاد کردند که نقش سرکوبگر miR-16
میتواند توسط افزایش  miR-126که منجر به افزایش تولید
 VEGFمیشود ،کنار گﺬاشته شود ( .)22همچنین ،گزارش برخی
از مطالعات حاکی از آن است که  miR-16در عملکردهای ایمنی و
پیشالتهابی نیز نقش دارند ()۴6،۴۸،۴5،0؛ تاکنون بررسی تاثیر
فعالیت ورزشی بر اثرات ایمنی  miR-16انجام نشده است و
الگوی تغییر  miR-16و سازوکارهای درگیر در تغییر میزان بیان
 miR-16در PBMCها ،متعاقب انواع برنامههای تمرینی مبهم
است .با این وجود مبانی نظری بیانگر این است که miR-16
توسط اتصال به عاملهای غنی از  )AREs( AUدر مناطق `UTR2
منجر به تخریب mRNAهای کدکننده عاملهای پیشالتهابی مانند
 )Interleukin-6( IL-6 ،)Tumor Necrosis Factor-α(TNF-αو
 )Interleukin-8( IL-8میشود ،همچنین  miR-16تنظیم کننده
منفی  )programmed cell death 4( PDCD4میباشد ( .)0تنظیم
 PDCD4توسط  miR-16ممکن است فعالیت ماکروفاژهای التهابی
را از طریق  )Mitogen-Activated Protein Kinase( MAPKو
 )Nuclear Factor-κB( NF-κBو سایتوکاینهای التهابی (بیان IL-
 ))Interleukin-10( 10سرکوب کند PDCD4 ،بهعنوان یك
تنظیمکننده آپوپتوز از طریق  )Activator Protein-1( AP-1است و
نشاندهنده نقش اساسی  PDCD4در پیشگیری از بیماری
قلبیعروقی است .مسیر  MAPKنقش اساسی در بیماریهای
التهابی مانند آترواسکلروزیس دارد .گزارش شده است که
پیامرسانی  MAPKاز طریق فعالسازی  P38و c-Jun ( JNK
 )NH2-Terminal Kinaseدر تنظیم سایتوکاینهای پیشالتهابی و
ضدالتهابی ( TNF-αو  )IL-10نقش اساسی دارد (MiR-16 .)۴5
فسفوریالسیون  P38و Extracellular Signal- Regulated ( ERK
 )Kinaseرا بهطور معنیداری افزایش میدهد و نشان میدهد که
مسیر  P38/ERKممکن است در میانجیگری  miR-16در واکنش
التهابی در آترواسکلروزیس نقش داشته باشد .همچنین miR-16
فسفریالسیون  JNKرا سرکوب میکند .فسفوریالسیون  JNKمنجر
به فعالسازی  NF-κBمیشود که التهاب عروقی را در شروع و
توسعه آترواسکلروزیس میانجیگری میکند ( .)۴۸عامل miR-16
از بیان پروتئین و mRNA NF-κBجلوگیری میکند ،مسیر NF-
 κBنیز منجر به افزایش بیان سایتوکاینهای پیشالتهابی از قبیل IL-
 6و  TNF-αدر سلولهای اندوتلیال میشود ( .)۴6همچنین
سطوح بیان  miR-16با توجه به تغییرات میزان گلوکز تغییر مییابد،
بهطوریکه شرایط هایپرگالیسمی منجر به کاهش میزان بیان miR-
 16شده و باعث افزایش معنیدار لکوسیتوز ،سلولهای التهابی و
ایجاد التهاب میشود .تحت شرایط هایپرگالیسمی miR-16
مولکولهای پاییندست مسیر پیامرسانی انسولین را هدف قرار
میدهند و برای جلوگیری از مقاومت انسولین miR-16 ،از طریق
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کاهش پیامرسانی  TNF-αو Suppressor of Cytokine ( SOCS3
 )Signaling 3و افزایش میزان Insulin-Like Growth ( IGFBP-3

 )Factor-Binding Protein 3منجر به حفاظت سلولهای اندوتلیال
از آپوپتوز ناشی از هایپرگالیسمی میشود ( )0که تمرین بدنی از
طریق افزایش بیان  miR-16میتواند تاثیر مطلوب درمانی نیز در
این زمینه ایفا کند .در مطالعه حاضر ،پاسخ فزاینده بیان miR-16
نسبت به هر دو نوع پروتکل تمرینی  HIITو  CHRTنیز نشان
داده شد .بنابراین مطالعه حاضر ،برخالف برخی مطالعات پیشین
( )20،2۵بیانگر تاثیر ضدالتهابی تمرین  HIITاست؛ تاثیر افزایشی
هر دو نوع پروتکل تمرینی نیز میتواند دالیل متفاوتی داشته باشد
بهطوریکه از یك سو بهدلیل تاثیر ضدالتهابی تمرین بدنی بهویژه
تمرین  CHRTدر PBMCها و تحریك بیان آن در سلولهای
ایمنی باشد بهطوریکه این تاثیر از طریق جلوگیری از مسیر التهابی
و کاهش رهاسازی سیتوکاینهای پیشالتهابی ،میتواند با وضعیت
التهابی مرتبط با چاقی مقابله کند و افزایش بیان  miR-16در
PBMCها و نفوذ ماکروفاژها در بافت چربی و پالکهای
آترواسکلروتیك میتواند مانع از بروز بیماریهای قلبیعروقی و
متابولیکی گردد ( .)2همچنین با توجه به مبانی تحقیقات،
miRNAها میتوانند از سلولهای مختلف (مانند سلولهای
عضالنی) به خون و دیگر مایعات بدن وارد شده و از طریق ورود
به برخی از عناصر مانند PBMCها ،وزیکولها ،اگزوزومها و در
اتصال با لیپوپروتئینهای با چگالی باال ((High Density )HDL
 ) Lipoproteinگردش کنند و مقادیر آنها درون عناصر مﺬکور
افزایش یابد .این ویژگی miRNAها را نسبت به آنزیمهای تجزیه
کننده ( )RNasesدرونزا مقاوم میسازد و این موجب شده است
تا این مولکولها بهعنوان نشانگرهای احتمالی وضعیت سالمتی و
بیماری مطالعه شوند( .)2۸با این وجود تفاوت معنیداری میان
پاسخ فزاینده برنامههای تمرینی وجود نداشت که با گزارشات وال
و همکاران ( )۴۸20و هوراک و همکاران ( )۴۸2۸در رابطه با عدم
تفاوت تاثیر انواع فعالیت بدنی بر بیان  miR-16همسو است
( .)2۲،22در کل ،اطالعات بسیار اندکی وجود دارد که واقعیت
تفاوت بیان miRNAها را میان برنامههای مختلف ورزشی و
مکانیسم بیان miRNAها در پاسخ به تمرین بدنی نشان دهند.

نتیجهگیري

با توجه به اثر مطلوب تمرینات  HIITو  CHRTبر تنظیم
اپیژنتیکی فرآیندهای درگیر در التهاب و کارکردهای قلبیعروقی
و با در نظر گرفتن اینکه  miR-16ژنهایی را که چندین مسیر
بازسازی ژن را تعدیل میکنند ،هدف قرار میدهد و بر مسیرهای
فیزیولوژیکی متفاوتی تاثیر میگﺬارد ،پیشنهاد میشود جهت
آشکارسازی دقیق سازوکارهای مولکولی درگیر ،در تحقیقات آینده
اثر برنامههای مختلف تمرینی بهصورت اختصاصیتر بر الگوی
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