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چکیده
 ،Mir-210میکرو  RNAپروآنژیوژنزی سلولهای اندوتلیال است که این میکرو  ،RNAاز طریق سرکوب
 EphrinA3و افزایش مهاجرت برخی هدفهای ژنی و پروتئینی ( )VEGFموجب بهبود فرایند رگزایی میشود .در
این پژوهش  12سر رت نر در سن هشتهفتگی با میانگین وزنی 180±20گرم انتخاب و تصادفی به دو گروه کنترل
( )n=6و تمرین ( )n=6تقسیم شدند .تمرین تناوبی شدید به مدت چهار هفته و هر هفته پنج روز شامل سه تناوب شدید
(چهار دقیقه با شدت  90تا  100درصد  (VO2maxو سه تناوب سبک (دو دقیقه با شدت  50تا  60درصد
 )VO2maxانجام گرفت .میزان بیان ژنها با تکنیک  Real time-PCRو از روش 2-÷ ÷ CTمحاسبه شدند .برای
تعیین معنادار بودن متغیرها بین گروههای تحقیق از آزمون آماری  tمستقل استفاده شد .یافتهها نشان داد تمرین
تناوبی شدید موجب تغییر معنادار افزایش بیان ژن  Mir-210و  VEGFشد ( .)P=0/003( -)P=0/005همچنین
کاهش بیان ژن گیرندۀ  EphrinA3در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل معنادار شد ( .)P=0/000بهطور کلی شاید
در اثر هیپوکسی ،که همراه با تمرین تناوبی شدید اتفاق افتاده است ،افزایش بیان ژنهای  Mir-210و  VEGFموجب
بهبود عملکرد پروآنژیوژنزی سلولهای اندوتلیال میشود که این سازگاری به افزایش رگزایی در رتها منجر شده است.
واژههای کلیدی
تمرینات تناوبی شدید ،رگزایی ،عامل رشد اندوتلیال عروقی ،میکرو .RNA
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مقدمه
پس از تمرینهای ورزشی سازگاریهای متعددی در بدن ایجاد میشود که به بهبود اجرای ورزشی
کمک میکند .از اصلیترین این سازگاریها ،افزایش جریان خون عضله است ،که این افزایش با تغییر
چگالی مویرگی و حداکثر اکسیژن مصرفی همراه است .یکی از تغییراتی که هنگام تمرینات ورزشی در
ساختار عروقی عضلۀ اسکلتی برای رفع شرایط استرسی رخ میدهد ،رگزایی 1است (.)9
در واقع ،رگزایی فرایند پیچیدهای است که مستلزم درگیری انواع سلولها (سلولهای اندوتلیال و
عضلۀ صاف) و همچنین تنظیمکنندگی  microRNAsاست ( miRNAs .)17،16،12،10،4مولکولهای
 RNAرمزنگارینشدۀ کوچکی ( 18-25نوکلئوتیدی) هستند که این مولکولها بیان ژن را پس از
رونویسی از طریق مهار ترجمۀ  )mRNA( messenger RNAیا القای تجزیۀ آن کنترل میکنند؛ از طریق
اتصال به ناحیۀ ترجمهنشدنی انتهای  miRNAs .mRNAsبسیاری از جنبههای رگزایی مثل تکثیر و
مهاجرت سلولهای اندوتلیال را تنظیم میکنند miRNAs .تنظیمکنندۀ رگزایی ،به دو دستۀ
پروآنژیوژنیک 2که رگزایی را افزایش میدهند و آنتیآنژیوژنیک 3که رگزایی را مهار میکنند ،تقسیم
میشوند ( .)21از بین  miRNAsپروآنژیوژنیک که موجب افزایش فرایند رگزایی میشوند ،مشاهده
شده است که  Mir-210بهعنوان تنظیمگر اصلی عمل میکند و یکی از  35ژن هدف شناختهشدۀ آن
گیرندۀ تیروزین کیناز  EphrinA3است .این گیرنده بر روی عروق خونی قرار دارد و موجب عدم
مهاجرت سلولهای اندوتلیال برای تشکیل عروق جدید میشود Mir-210 .از طریق فاکتور القایی
هیپوکسی 4در فرایند رگزایی شرکت میکند HIF-1�.در اثر هیپوکسی ایجادشده در فرایند فعالیت
ورزشی موجب بیان افزایشی  Mir-210در سلولهای اندوتلیال میشود و  Mir-210در پاسخ به
هیپوکسی با تنظیم کاهشی گیرندۀ تیروزین کینازی  EphrinA3رگزایی سلولهای اندوتلیال را تعدیل
میکند و از طرف دیگر ،موجب فعالیت بیشتر عامل رشد آندوتلیال عروقی 5میشود ( .)14،11عامل
رشد آندوتلیال عروقی ( )VEGFیکی از مهمترین تنظیمکنندهای اختصاصی رگزایی است .خانوادۀ
عاملهای رشد آندوتلیال عروقی ،شامل گلیکوپروتئینهای ترشحی به نامهای ،VEGF-B ،VEGF-A

1. Angiogenesis
2. Pro-angiogenic
3. Anti-angiogenic
�4. Hypoxia inducible factor 1
5. Vascular endothelial growth factor

445

تأثیر چهار هفته تمرين تناوبی شديد بر بیان ژنهای پروآنژيوژنیک سلولهای اندوتلیال ...

VEGF-F ،VEGF-E ،VEGF-D ،VEGF-Cو عامل رشد جفتی 1است ( .)7نشان داده شده که
 Aاز نظر بیولوژیکی ،فعالترین ایزوفرم است و قابلیت اتصال به هر دو گیرندۀ  VEGFR-1و

VEGF-

VEGFR-2

را دارد (.)19
نتایج مطالعهای که با کشت سلول همراه بود ،نشان داد سطوح  mir-210بهشدت تحت تأثیر
هیپوکسی است .در این مطالعه سرکوب  miR-210به کاهش مهاجرت القاشدۀ سلولهای اندوتلیال در
اثر  VEGFو در جهت عکس افزایش بیان  miR-210در اثر هیپوکسی به افزایش مهاجرت سلولهای
اندوتلیال منجر میشود .زمانی که افزایش بیان  miR-210اتفاق می افتد ،تاثیر را بر گیرنده مستقیم
خود  EphrinA3میگذارد ،در نتیجه  EphrinA3توسط  miR-210که یک توالی عملکردی خاص دارد،
تعدیل میشود و بیان بیش از اندازه  mir-210به شدت منجر به کاهش پروتئین  EphrinA3در سلول
های اندوتلیال می شود( .)18تغییرات معناداری در سطوح پالسمایی  Mir-210در اثر تمرینات استقامتی
واماندهساز در دانشجویان ورزشکار مشاهده نشده است ( .)2در تحقیقی کاهش معنادار  mir-210طی
چهار هفته تمرینات تناوبی سرعتی مشاهده شد ( .)5دوازده هفته تمرینات هوازی در بیماران حاد
کلیوی موجب تنظیم کاهشی شد ،ولی در افراد سالم این اتفاق نیفتاد ( .)22ازاینرو انتظار میرود
تمرینات  HIITکه با شدت باالیی انجام میگیرند ،موجب ایجاد شرایط هیپوکسی شوند که در واقع فعال
شدن یک مسیر سیگنالی را در پی دارد و به افزایش بیان ژن  Mir-210و در نهایت افزایش فرایند
آنژیوژنز منجر میشود .با بهنظر می آید توجه به اثر مثبت فعالیت بدنی بر عملکردهای سلولی و مولکولی
ناشی از ورزش بتواند در آینده به استفاده از فعالیت بدنی بهعنوان درمان هدفمند و بدون عوارض منجر
شود .با توجه به اندک بودن مطالعات انجامگرفته در زمینۀ تأثیر فعالیت بدنی بر  miRNAsو ژنهای
تحت تأثیر آنها که در فرایند رگزایی مؤثرند و با عنایت به جستوجوهای انجامگرفته در مطالعات
حاضر ،تاکنون هیچگونه پژوهشی تأثیر فعالیت بدنی بر میزان تغییرات در بیان ژنهای ،Mir-210
VEGF-Aو  EphrinA3را در عضلۀ نعلی بررسی نکرده است ،ازاینرو این مطالعه با هدف شناسایی
سازوکارهای درگیر در سازگاریهای اثرگذار تمرین تناوبی شدید بر فرایند آنژیوژنز در عضلۀ اسکلتی
انجام گرفته است.

1. Placenta Growth Factor
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روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تجربی -آزمایشگاهی بود 12 .سر رت نژاد ویستار هشت هفته با میانگین
وزنی 180â 20گرم از انستیتوی پاستور ایران خریداری و در شرایط دمایی 22 â 3درجۀ سانتیگراد و
رطوبت  40تا  60درصد نگهداری شدند؛ بدون هیچگونه محدودیتی در غذا و آب ،در قفسهای پلیاتیلن.
در مراحل مختلف ضمن رعایت مسائل اخالقی سعی شد از هر گونه آزار جسمی و روش غیرضروری
اجتناب شود (مجوز کد اخالقی به شمارۀ .)K/171/91
در ابتدا حیوانات ،تصادفی به دو گروه کنترل ( )n=6و گروه  )n=6( HIITتقسیم شدند .رتها پس از
انتقال به آزمایشگاه حیوانات به مدت سه روز برای سازگاری با محیط و رسیدن به حد وزنی مطلوب
(200گرم) مراقبت شدند .گروه تمرینی به مدت دو هفته با اجرای  HIITآشنا شدند ،البته همزمان برای
عملیاتی کردن پروتکل ،برنامه به شکل مقدماتی اجرا شد .پروتکل ورزشی با توجه به اصول طراحی
برنامه های تناوبی شدید برای به حداکثر رساندن عملکرد دستگاه هوازی (جذب اکسیژن و ظرفیت
اکسایشی عضالت اسکلتی ،هر دو) در شدتی نزدیک به  ،VO2maxبه مدت دو تا چهار دقیقه و زمان
بازیافت فعال بین دو تا سه دقیقه پیشنهاد شده است ( ،)6که همین شرایط طراحی و اجرا شد .هر
جلسه اجرای  HIITشامل  30دقیقه فعالیت ورزشی بود (جدول .)1
جدول  .1طرح پروتکل تمرين تناوبی شديد
مراحل تمرين
مؤلفۀ تمرين
زمان تمرین (دقیقه)
شدت تمرین
()VO2max

بدنۀ اصلی تمرين ( 3تناوب)
گرم کردن

تناوب پرشدت

تناوب کمشدت

سرد کردن

 6دقیقه

 4دقیقه

 2دقیقه

 6دقیقه

 50تا  60درصد

 90تا  100درصد

 50تا  60درصد

 50تا  60درصد

*شیب نوار گردان در همۀ مراحل تمرین صفر بود

در کل ،پروتکل ورزشی شامل چهار هفته تمرین تناوبی شدید بود .در انتهای دو هفته آشنایی،
حداکثر اکسیژن مصرفی رتها اندازهگیری شد و رتها با توجه به پروتکل تمرینی (درصدهای تناوب
شدید و کمشدت) حداکثر اکسیژن مصرفی (که به متر بر دقیقه تبدیل شد) ،پنج جلسه تمرین در هفته
را آغاز کردند .در پایان هر دو هفته ،آزمون حداکثر اکسیژن مصرفی اجرا شد و سرعت تمرینی جدیدی
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برای هفتۀ تمرین بعد ،در نظر گرفته شد .همۀ جلسات تمرین ،عصرهنگام که بهترین زمان تمرین در
ریتم فعالیتی طبیعی رتهاست ،در زیر نور قرمز (بهعلت کمترین استرسزایی) انجام گرفت .شرایط
زیستی حیوانات در گروه کنترل به جز انجام تمرینات روزانه در سایر اوقات ،مشابه گروه تمرین بود و
حتی بهمنظور شبیهسازی بیشتر گروه کنترل در بازۀ زمانی تمرین ،سه بار در هفته و هر بار به مدت 15
دقیقه روی دستگاه نوار گردان با سرعت دو متر بر دقیقه قرار گرفتند ( .)23،3بهعلت نداشتن دسترسی
به ابزار مستقیم (دستگاه تجزیهوتحلیل گازهای تنفسی) ،توان هوازی رتها غیرمستقیم با استفاده از
پژوهشهای اخیر هویدال و همکاران ( )2007انجام گرفت .ابتدا  6دقیقه گرم کردن با شدت  40تا 50
درصد  VO2maxانجام گرفت .پس از گرم شدن ،آزمون با دویدن رتها با سرعت  15متر در دقیقه به
مدت دو دقیقه شروع شد ،سپس نوار گردان هر دو دقیقه یک بار به مقدار  0/03متر بر ثانیه ( 1/8تا 2
متر بر دقیقه) افزایش یافت تا اینکه حیوانات ،دیگر قادر به دویدن نبودند .مالک رسیدن به  ،VO2عدم
افزایش  VO2maxبا وجود افزایش سرعت است .سرعت  VO2maxسرعتی بود که در آن  VO2به فالت
برسد .رسیدن به فالت با غلظت الکتات باالتر از  6میلیمول در لیتر و نسبت تنفسی  VCO2/VO2برابر
 1/05در نظر گرفته شد .پژوهشها نشان میدهند ،ارتباط قویای بین سرعت نوار گردان و

VO2max

رتها جود دارد ( .)P< 0/005 ، r=0/94 - 0/98ازاینرو با توجه به سرعت دویدن ،مقدار

VO2max

رتها بهدست آمد ( .)13در پایان هر دو هفته ،آزمون حداکثر اکسیژن مصرفی اجرا شد و سرعت
تمرینی جدیدی برای هفتۀ بعد تمرین ،در نظر گرفته شد که طرح کلی آن در شکل  1می باشد.

هفتۀ

هفتۀ

ششم

پنجم

هفتۀ

هفتۀ

چهارم

سوم

آشناسازی

هفتۀ

هفتۀ

دوم

اول

شکل  .1طرح کلی تحقیق ( نشاندهندة آزمون (VO2 max

 24ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرین ،رتها پس از ناشتایی شبانه نمونهبرداری شدند و برای
جمعآوری نمونهها ابتدا حیوان با ترکیبی از داروی زایالزین ( 10میلیگرم/کیلوگرم) و کتامین (75
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میلیگرم /کیلوگرم) به شکل تزریق درونصفاقی بیهوش شد .سپس ،قفسۀ سینۀ حیوان شکافته شده و
برای اطمینان از کمترین آزار حیوان ،نمونههای خون ،مستقیم از قلب حیوان گرفته شد .سپس عضلۀ
نعلی از اندام تحتانی حیوان برداشته شد؛ در سرم فیزیولوژیک شستوشو داده شده و در ترازوی
دیجیتالی با دقت  0/0001گرم وزنکشی شد؛ پس از آن بالفاصله با استفاده از ازت مایع منجمد و برای
سنجشهای بعدی به فریزر با دمای  -80منتقل شد .استخراج  RNAبا استفاده از  50میلیگرم عضلۀ
نعلی انجام گرفت .بافت با استفاده از یک میلی مول محلول تریزول لیز شده و با دستگاه همگنکنندۀ
بافت هموژن شد .در مرحلۀ بعد ،جداسازی از فاز آبی به کمک 0/25میلیلیتر کلروفرم شد.

RNA

استخراجشده با  1میلیلیتر اتانول سرد  70درصد شستوشو و خشک شد و سپس به آن آب استریل
( )1/5ul/mg tissueاضافه شد .برای سنجش کمی  RNAاستخراجشده ،از دستگاه بایوفتومتر با طول
موج  260نانومتر استفاده شد .میانگین  ODخواندهشده  1/77بود که بیانگر کارایی مناسب

RNA

استخراجشده بود .استخراج  cDNAبرای هر نمونه طی سه مرحلۀ انجام گرفت .بدین ترتیب که در ابتدا
هشت میکروگرم از  RNAاستخراجشده با  0/8 ulاز آنزیم  DNase Iو 2 ulاز بافر  10xآن و

آب DEPC

خورده مخلوط شده و حجم نمونه به  20 ulرسانده شد .محصول ایجادشده بدون ورتکس کردن و
بهآرامی مخلوط شد ،سپس با برنامۀ زیر در دستگاه ترموسایکر انکوبه شد :پنج دقیقه در دمای  55درجۀ
سانتیگراد 15 ،دقیقه در دمای  25درجۀ سانتیگراد 30،دقیقه در دمای  42درجۀ سانتیگراد )مرحلۀ
ساخت  cDNAبهوسیلۀ آنزیم ترانس کریپتاز معکوس ،(RTپنج دقیقه در دمای  95درجۀ سانتیگراد
(بهمنظور غیرفعال کردن آنزیم  .)RTپس از اتمام مراحل ترموسایکلر  280ulآب تزریقی اضافه شد و
برای استفاده در  QPCRدر دمای  -20درجۀ سانتیگراد نگهداری شد .برای هر نمونه  cDNAنیز ،یک
نمونه کنترل مثبت با پرایمر  b2mبهعنوان کنترل داخلی ،1برای آزمون حضور  cDNAتهیه شد .نمونهها
بهآرامی و بدون ورتکس مخلوط شدند و در دستگاه  )Corbett( Real time PCRبا برنامۀ زیر

PCR

شد 10:دقیقه در دمای  95درجۀ سانتیگراد (واسرشته شدن اولیه) 10،ثانیه در دمای  95درجۀ
سانتیگراد (واسرشته شدن) 15 ،ثانیه در دمای  60درجۀ سانتیگراد (اتصال پرایمرها) 20،ثانیه در
دمای  72درجۀ سانتیگراد (گسترش) ،واکنش از مرحلۀ دوم به بعد ،برای  40سیکل تکرار شد.

Cts

مربوط به واکنشها توسط نرمافزار دستگاه  Real-time PCRاستخراج و در نهایت  Ct meanسه مرتبه
ثبت شد.
1 . Internal Control
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پرایمرهای مورد استفاده در این پژوهش از شرکت  Invitrogenآمریکا سفارش داده شد؛ مشخصات
ساختاری در جدول  2آورده شده است .برای کمیسازی مقادیر بیان ژن هدف مورد نظر از فرمول
 2( 2-÷ ÷ CTبه توان منفی  )÷÷ctاستفاده شد .اطالعات مورد نیاز پس از جمعآوری ،توسط نرمافزار آماری
 SPSS-19و کلیۀ نتایج بهصورت ( )Mean±SEMبیان و در سطح معناداری  P ≥0/05پردازش شد،
سپس تحلیل شد .پس از اطمینان از طبیعی بودن توزیع متغیرهای پژوهش ،از آزمون آماری  tمستقل
بهمنظور تعیین معنادار بودن تفاوت بین میانگینها دادهها استفاده شد.
جدول  .2پرايمرهای مورد استفاده در پژوهش
Sequence

Host

Name

CUGUGCGUGUGACAGCGGCUGA

Rat

rno-Mir-210

TCGCCTTCTTCCTCATGACG

Rat

EphrinA3

GATGGCTTGAAGATGTACTCGATCT

Rat

VEGF-A

نتایج
تغییرات وزن رتها در جدول  3گزارش شده که نشاندهندۀ رشد طبیعی ،در عین حال افزایش کمتر
وزن رتها در گروه تمرین نسبت به کنترل است.
جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد وزن گروهها  -دادهها بهصورت میانگین و انحراف استاندارد
()Mean±SEMآورده شدهاند
گروه

وزن اولیه (گرم)

وزن نهايی (گرم)

کنترل()n= 6

210/5â 9/77

337/17â 7/80

تمرین()n=6

212â 9/27

305/83â 6/46

سطح بیان ژن 24 ،Mir-210ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرین در عضلۀ نعلی نسبت به گروه
کنترل افزایش  2/71درصد داشت که این افزایش از لحاظ آماری معنادار بود (.)t10=3/56 ،P= 0/005
میزان بیان آن در شکل  2ارائه شده است.
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تمرین

4.5

کنترل

4
3.5

2.5
2

میزان تغییرات

3

1.5
1
0.5
0
کنترل

تمرین

شکل  .2تغییرات بیان ژن  mir-210در گروه تمرينی (برابر تغییر نسبت به گروه کنترل)
عالمت

نشاندهندة معناداری است

سطح بیان ژن  24 ،EphrinA3ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرین در عضلۀ نعلی نسبت به گروه
کنترل کاهش  31درصد داشت و این کاهش از لحاظ آماری معنادار بود (.)t10= -15/03 ،P=0/00
میزان بیان آن در شکل  3ارائه شده است.
تمرین

کنترل

1.2
1

0.6
0.4
0.2
0
تمرین

کنترل

شکل  .3تغییرات بیان ژن  EphrinA3در گروه تمرينی (برابر تغییر نسبت به گروه کنترل)
عالمت

نشاندهندة معناداری است

میزان تغییرات

0.8
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سطح بیان ژن VEGF-Aدر هفتۀ چهارم24 ،ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرین در عضلۀ نعلی
نسبت به گروه کنترل اندازهگیری شد که این افزایش  1/71درصد از لحاظ آماری معنادار بود
( )t10=6/65 ،P= 0/003میزان بیان آن در شکل  4ارائه شده است.
تمرین

کنترل

3.5
3

2
1.5
1

میزان تغییرات

2.5

0.5
0
تمرین

کنترل

شکل  .4تغییرات بیان ژن VEGF-Aدر گروه تمرينی (برابر تغییر نسبت به گروه کنترل)
عالمت

نشان دهندة معناداری است.

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،نقش فعالیت بدنی در تغییرات  mir-210بررسی شد .نتایج نشان داد چهار هفته
اجرای تمرینات تناوبی شدید ،موجب افزایش بیان ژن  Mir-210به مقدار  2/71درصد و  VEGF-Aبه
مقدار  1/70درصد و کاهشی در میزان گیرندۀ تیروزین کینازی  EphrinA3در عضلۀ نعلی رتهای نر
ویستار سالم شد ،که این افزایش و کاهش معنادار بود .نتایج پژوهشی که در محیط کشت سلول انجام
گرفت ،نشان داد سرکوب  Mir-210به کاهش مهاجرت القاشدۀ سلولهای اندوتلیال در اثر  VEGFمنجر
میشود و در حالت هیپوکسی القاشده ،افزایش بیان  Mir-210اتفاق میافتد و به افزایش مهاجرت
سلولهای اندوتلیال میانجامد که با نتایج پژوهش حاضر همسوست ،از طرفی این پژوهشگران بیان
کردند Mir-210 ،تنها موجب مهار گیرندۀ پروتئینی  EphrinA3میشود و بر بیان ژن

EphrinA3

تأثیرندارد ،که با نتایج پژوهش حاضر ناهمسوست ( .)18در پژوهش حاضر ،بهعلت شدت باالی تمرینات
میتوان استدالل کرد که هیپوکسی به میزان شایان توجهی اتفاق افتاده و افزایش  Mir-210همانند یک
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عامل تسهیلکننده در عملکرد و افزایشدهندۀ بیان ژن  VEGFعمل کرده است و میتوان احتمال داد
که این افزایش  2/71درصدی در  Mir-210موجب تسهیل سازوکار عمل ( VEGFافزایش مهاجرت
سلولهای اندوتلیال و تشکیل عروق جدید برای رفع هیپوکسی ایجادشدۀ ناشی از تمرینات) شده است و
رگزایی در حد مطلوبی بهواسطۀ این مسیر پیامرسانی فعال شده است .در مطالعات ،ژنها و گیرندههای
هدف متعددی برای  Mir-210شناسایی شدهاند که یکی از این هدفها  EphrinA3است .یافتههای
پژوهش حاضر نشان داد پس از چهار هفته اجرای  HIITمیزان بیان ژن  EphrinA3کاهش معناداری
داشته است .شاید سازگاری ایجادشده با تمرینات سبب شده که ژن این گیرندۀ تیروزین کینازی کاهش
داشته باشد ،که بیشک کاهش بیان ژن  EphrinA3به کاهش این گیرندۀ پروتئینی در سلولهای
اندوتلیال عضلۀ اسکلتی نعلی منجر شده است .در پژوهشی تأثیر پیش و پس از تمرینات  90روزۀ
قایقرانان مرد بر پاسخ  Mir-210مطالعه شد و نتایج نشان داد اختالف معناداری بین دو وهله فعالیت
تکجلسۀ واماندهساز پیش و پس از تمرینات  90روزه وجود نداشت ،که با نتایج پژوهش حاضر مغایر
است ( .)2شاید از دالیل ناهمسو بودن نتایج شدت باالی تمرینات ورزشی  HIITبوده است ،یا تفاوت
ناشی از نوع سنجش  Mir-210در سطوح پالسمایی در پژوهش ( )2و سنجش پژوهش حاضر از بافت
عضلۀ اسکلتی بوده است .در پژوهشی دیگر آزمودنیهای سالم مرد پیش و پس از چهار هفته تمرینات
تناوبی سرعتی با اجرای آزمون  VO2maxسنجش شدند که کاهش معنادار  mir-210طی چهار هفته
تمرینات تناوبی سرعتی (هر هفته سه جلسه و هر جلسه شامل سه مرحله دویدن سرعتی با فاصلۀ
استراحتی  4دقیقه) مشاهده شد .نتایج تحقیق مذکور با نتایج پژوهش حاضر مغایر بود ( .)5شاید یکی
از تفاوتها ی پژوهش حاضر با پژوهش دنهام و همکارانش در نوع سنجش  Mir-210در سطوح بافت
عضالنی و پالسمایی است و از طرفی نوع پروتکل تمرینی متفاوت است و احتماالً افزایش  Mir-210در
پژوهش حاضر بهعلت فعال شدن مسیر پیامرسانی� HIF-1در اثر هیپوکسی ایجادشدۀ ناشی از مدت
زمان تناوب شدید فعالیت ورزشی ( 4دقیقه) بوده است که سازگاری آن طی چهار هفته موجب بیان
افزایشی  Mir-210در سلولهای اندوتلیال شده است و در نتیجه فعالیت بیشتر  VEGF-Aرا در پی
داشته و میزان رگزایی را افزایش داده است .در پژوهشی گزارش کردند دوازده هفته تمرینات هوازی
دوچرخهسواری (روزانه  4تا  10دقیقه) در بیماران مزمن کلیوی موجب تنظیم کاهشی  Mir-210شده،
ولی در افراد سالم این اتفاق نیفتاده است که با نتایج پژوهش حاضر ناهمسوست ()22؛ شاید دلیل آن
سنجش سطوح پالسمایی  Mir-210در آزمودنیها و نوع فعالیت ورزشی (دوچرخهسواری) و عدم شدت
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تمرینی باال با توجه به بیماری آزمودنیها ،بوده است .در مطالعهای مروری نشان داده شد افزایش بیش
اندازۀ  Mir-210موجب مهاجرت سلولهای اندوتلیال میشود که این عملکرد در مرحلۀ پنجم فرایند
آنژیوژنز اتفاق میافتد و در شرایط هیپوکسی با مهار  Mir-210مشاهده شد تشکیل تیوب عروق سلول-
های اندوتلیال کاهش نشان میدهد ( .)24در پژوهشی سطوح بیان ژن  Mir-210در آزمودنیهای مرد و
زن  40تا  45ساله که میزان فعالیت جسمانی برابری داشتند ،سنجش شد .آزمون  Vo2maxهمراه با
سنجش گازهای تنفسی گرفته شد و آزمودنیهایی که  Vo2maxپایینی داشتند ،افزایش معناداری را در
سطوح بیان ژن  Mir-210نشان دادند .این افزایش سطوح معنادار  Mir-210در مقایسه با آزمودنیهای
با  Vo2maxباال مشاهده شد؛ این نتایج با نتایج پژوهش حاضر همسوست ( .)1یکی از تفاوتهای
پژوهش حاضر با مطالعۀ مذکور اندازهگیری  Mir-210در سطوح پالسمایی است ،که این امکان وجود
دارد  Mir-210از طریق انواع مختلفی از بافتهای بدن (قلب ،عضالت صاف عروق ،سلولهای اندوتلیال و
غیره) ترشح و وارد جریان خون شود ،که احتماالً معنادار بودن نتایج آنها بهعلت همین موضوع باشد.
احتماالً میزان هیپوکسی ناشی از تمرین در ابتدای تمرینات بیشتر است و این عامل ،بیشتر موجب
افزایش بیان  HIF-α1و Mir-210شده و در نهایت به بیان ژن  VEGFمنجر میشود که به تشکیل عروق
جدید برای رفع هیپوکسی و شرایط استرسی میانجامد .از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به
سنجش بیان ژنها در زمانهای متفاوت تمرین اشاره کرد تا شناخت جامعتری از افزایش و کاهش آنها
با توجه به گذشت زمان بهدست آید .یکی دیگر از محدودیتهای پژوهش حاضر عدم اندازهگیری ژن
� HIF-1است که احتماالً افزایش این عامل در پی چهار هفته اجرای  HIITاتفاق افتاده است .بهنظر
میرسد فعالسازی  ،HIF-1αسازگاریهایی چون بیان ژنی اریتروپوئیتین ،بیان ژنی  ،VEGFبیان ژنی
آنزیمهای گلیکولیتیک را آغاز میکند که تأثیرات منفی قرارگیری در معرض هیپوکسی را کاهش می-
دهند ( ،)20،15احتماالً افزایش ژنی  VEGF-Aبهعلت شدت باالی اجرای  HIITموجب فعال شدن
پیدرپی مسیرهای پیامرسانی ( ERK1و  )MAPKو افزایش فرایند رگزایی شدهاند ( .)8شاید فعالسازی
 HIF-1αهمراه با اجرای  HIITاتفاق افتاده است  ،زیرا این تمرینات با شدت باالیی اجرا میشوند که به
کاهش میزان اکسیژنرسانی به عضالت اسکلتی منجر میشود و این محدودیت همانند یک بازخورد
ناشی از تمرین موجب ایجاد سازگاریهایی در عروق خونی میشود که نتیجۀ آن افزایش فرایند آنژیوژنز
است و افزایش  VO2maxرتها در پی اجرای  HIITنشاندهندۀ بهبود فرایند رگزایی در رتهاست.
تمرینات  HIITکه همراه با شدت باالیی انجام میگیرند و در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار
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 از این منظر مهماند که میزان سازگاریهای موجود در عضالت اسکلتی را در مدت زمان،گرفتهاند
 احتماالً میتوانند،کوتاهتری ایجاد میکنند و این نوع تمرینات که موجب افزایش فرایند رگزایی شدهاند
 از دیدگاهی.در مدت زمان کوتاهتری نسبت به تمرینات تداومی هوازی سبب ایجاد این سازگاری شوند
Mir-

 در فرایند آنژیوژنز و همچنین سرکوبMir-210 دیگر میتوان با شناخت کاملتر سازوکار عمل

 در نهایت. شاید بتوان درمان برخی بیماریها از جمله سرطان گامهایی را برداشت، بهطور مصنوعی210
 توانسته میزان رگزایی راHIIT با توجه مطالعات مورد بحث و نتایج پژوهش میتوان گفت که تمرینات
.در بافت عضلۀ اسکلتی افزایش دهد تا میزان اکسیژنرسانی بیشتری صورت گیرد
تقدير و تشکر
- بدین. است93/373  حاصل طرح تحقیقاتی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان به شمارۀ،مطالعۀ حاضر
وسیله مراتب تشکر و سپاس خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بهسبب حمایت
 ابراز، آزمایشگاه سلولی مولکولی و تمامی کسانی که ما را در انجام این پژوهش همراهی کردهاند،مالی
.میداریم
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Abstract
Mir-210 is pro-angiogenic micro-RNA in endothelial cells that improves
angiogenesis process by suppressing (EphrinA3) and increasing the
migration of some gene and protein targets (VEGF). In this study, 12 male
rats (age: 8 weeks, mean weight: 180±20 g) were selected and randomly
divided into control (n=6) and exercise (n=6) groups. High intensity interval
training was performed for 4 weeks, 5 days a week including 3 high intervals
(4 minutes at 90-100% of VO2max) and 3 low intervals (2 minutes at 5060% VO2max). Gene expression was calculated by Real time-PCR
technique and 2-÷ ÷ CT. Independent t test was used to determine the
significance of variables between the groups. The results showed that high
intensity interval training significantly changed the increase of gene
expression of Mir-210 and VEGF (P=0.005) (P=0.003). Also, the decrease
in gene expression of EphrinA3 receptor in the exercise group was
significant compared with the control group (P=0.000). Generally, perhaps
due to hypoxia which happened along with high intensity interval training,
increased gene expression of Mir-210 and VEGF improved the proangiogenic function of endothelial cells and this adaptation increased
angiogenesis in rats.
Keywords
angiogenesis, high intensity interval training, microRNA, vascular
endothelial growth factor.
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