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تمرینات ورزشی HIIT و پاسخ بیان ژنی لیگاند EGFR به 
عنوان یک تعدیلگر آسم 

بختیار ترتیبیان1 ، سیروان محمد امینی خیاط2،فخرالدین یعقوب نژاد3

مقدمه: TGF-α منجر به تحریک تولید سلول جامی غیر نرمال و متعاقب آن ترشح بیش از حد موسین به عنوان فاکتور تحریک 
کننده آسم میشود. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تمرینات ورزشی HIIT و پاسخ بیان ژنی لیگاند EGFR به این تمرینات 

ورزشی بود.
روش کار: داوطلبین تحقیق حاضر بیست و چهار مرد میانسال سالم غیرفعال )سن: 40-50 سال( بودند که به طور تصادفی به دو 
گروه کنترل )تعداد=12( و ورزش )تعداد=12( تقسیم شدند. گروه ورزش هشت هفته تمرینات ورزشی HIIT )3 روز/هفته، 30 دقیقه/

روز( را انجام دادند. 24 ساعت قبل و بعد از پروتکل ورزشی، نمونه های خونی شرکت کنندگان و بیان ژنی TGF-α اندازه گیری 
شدند. از کیت Bio Easy Master Mix و روش Real-time PCR برای بیان ژنی  TGF-αاستفاده شد. داده های ما 

با استفاده از روش آماری t تست مستقل در نرم افزار )spss  )22.vتجزیه وتحلیل شدند.
نتایج: تمرینات HIIT تاثیر معنی داری بر بیان ژنی داشت. بیان ژنی  TGF-α کاهش معنی داری در گروه ورزش در مقایسه با 

 .)<0p/001( گروه کنترل نشان داد
نتیجه گیری: تمرینات HIIT از طریق کاهش بیان ژنی  TGF-αبا مکانیسم کاهش تولید سلول جامی غیر نرمال و افزایش 

ترشح موسین از آسم در مردان میانسال غیر فعال جلوگیری میکند.
کلمات کلیدی: آسم، موسین، ورزش
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