109

بیگلری و گائینی

دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژیورزشوفعالیتبدنی
پاییز و زمستان  ،1397دوره  ،11شماره  ،2صفحههای116-109 :

تأثیر  8هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن عوامل تنظیمی عضله
زایی  MyF5و میوژنین در عضلۀ دوقلوی موشهای صحرایی
سهیل بیگلری *،عباسعلی گائینی
دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
دریافت مقاله1396/10/16 :

اصالح مقاله1397/01/19 :

پذیرش مقاله1397/02/10 :

هدف :باوجود نقش مهم فرایند عضله زایی در بازسازی و رشد عضلۀ اسکلتی ،تأثیر تمرینهای تناوبی خیلی شدید ( )HIITبر عوامل
آن مشخص نیست .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر هشت هفته  HIITبر عوامل مهم عضله زایی (عامل عضله زایی )MyF5( 5
و میوژنین) در عضلۀ دوقلوی موشهای صحرایی است.
روشها :در این مطالعه 16 ،موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن  10هفته و محدودۀ وزنی  225 ± 25گرم ،بهصورت تصادفی به
دو گروه کنترل ( )n=8و  )n=8( HIITتقسیم شدند .برنامۀ تمرین  HIITبه مدت  40دقیقه ،سه روز در هفته و به مدت هشت هفته
اجرا شد 48 .ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرینی ،عضلۀ دوقلو استخراج و میزان بیان ژن  MyF5و میوژنین به روشReal time-

 PCRسنجیده شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل آماری دادهها ،از آزمون  tمستقل استفاده شد.
نتایج :بیان ژن  MyF5و میوژنین در گروه  HIITدر مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری ( )p˂0/05داشت .همچنین ،وزن عضلۀ
دوقلو در گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل بهطور معنادار باالتر بود (.)p˂0/01
نتیجهگیری :به نظر میرسد HIIT ،منجر به افزایش بارز بیان ژن  ،MyF5میوژنین و وزن عضلۀ دوقلوی موشهای صحرایی میشود.
واژههای کلیدی :عضله زایی ،میوژنین.Real time-PCR ،MyF5 ،HIIT ،

* نویسنده مسئول :سهیل بیگلری ،شماره تماس ،09183318578 :ایمیلs.biglari@ut.ac.ir :
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مقدمه
سلولهای ماهوارهای ،سلولهای بنیادی مستقر در بین

تغییری در بیان عوامل عضله زایی مشاهده نشده است.

غشای پالسمایی و المینای پایۀ عضلۀ اسکلتی هستند که نقش

پاسخ و سازگاریهای عضلۀ اسکلتی به تغییر محرکهای

مهمی در حفظ ،بازسازی و هیپرتروفی تودۀ عضالنی دارند (.)1

محیطی منجر به سازشهای متابولیک و مورفولوژیک در

در عضلۀ بالغ در حالت عادی ،سلولهای ماهوارهای به لحاظ

عضالت اسکلتی میشود و به تأمین نیازهای الزم برای تداوم

تقسیم میتوزی خاموش هستند ،ولی در پاسخ به محرکهای

فعالیتهای جسمانی عضالت کمک میکند .به نظر میرسد

مختلف مانند قطع عصب ،کشش ،فعالیتهای ورزشی ،ارتعاش

تمرینهای ورزشی میتوانند از طریق تغییر ژنهای تنظیمی

و حتی سوختگی فعال میشوند؛ سپس از میان المینای پایهای

گوناگون در عضالت اسکلتی ،سازگاریهای ساختاری و

به تار عضالنی مهاجرت میکند .در آنجا ،سلولهای ماهوارهای

عملکردی به دنبال داشته باشند ( .)8دو مسیر پیامرسانی سلولی

به شکل خوشههای فعال تکثیر و سپس به کمک عوامل

وابسته به تمرین ورزشی در عضالت اسکلتی فعال میشود.

تنظیمکنندۀ میوژنیک (MRFs) 1متمایز میشوند که درنهایت

مسیر پیامرسانی وابسته به دورههای کوتاهمدت و کار شدید

این فرایند منجر به عضله زایی (میوژنز) میشود (.)2 ,1

عضالنی که عمدتا با هیپرتروفی همراه است ،درحالیکه کار

 MRFsاز خانوادۀ عوامل رونویسی با ساختار مارپیچ-
قوس -مارپیچ پایه ) (bHLHشامل  MyoD ،Myf5و

طوالنی با شدت کم و متوسط بهبود ظرفیت اکسایشی تارهای
عضالنی را به دنبال خواهد داشت (.)10 ،9

میوژنین2هستند که عضله زایی را تنظیم میکنند Myf5 .و

تمرینهای تناوبی خیلی شدید ( )HIITکه شامل فعالیتهای

 MyoDبهعنوان اولین  ،MRFsدر مراحل ابتدایی عضله زایی در

ورزشـی متناوب خیلی شدید و وهلههای استراحتی فعال با شدت

سلولهای پیشساز عضالنی بیان میشوند و فرایند عضله زایی

خیلی کم است ،یک مدل منحصربهفرد تمرینی است که بهتازگی

را پیش میبرند .میوژنین در سلولهای تمایزیافته در مراحل

موردتوجه پژوهشگران فیزیولوژی ورزش قرارگرفته است .به نظر

پایانی عضله زایی تولید میشود و جوش خوردن میوبالستهای

میرسد تواتر ،مدت و شدت فعالیت ورزشی مسیر پیامرسانی

تک نوکلئوتیدی را به میوبالستهای چند نوکلئوتیدی تنظیم

خاصی را در عضالت اسکلتی فعال میکند ( HIIT .)10 ،9بهعنوان

میکند MyF5 .بهعنوان اولین و میوژنین بهعنوان آخرین عامل

یک راهبرد توانمند در ایجاد تغییرات ساختاری و عملکردی عضله

درگیر در عضله زایی از عوامل اصلی این فرایند هستند (.)3

اسکلتی شناختهشده و تغییراتی مشابه تمرینات استقامتی سنتی به

مطالعات گذشته نشان دادهاند فعالیت ورزشی بهعنوان یک

همراه دارد ( .)11باوجوداین ،بهتازگی برخی مطالعات نشان دادهاند

استرس فیزیولوژیک میتواند فعال شدن سلولهای ماهوارهای و

 HIITبرخالف تمرینهای استقامتی سنتی باعث هیپرتروفی

بهتبع آن ،عوامل عضله زایی ،مانند  MyF5و میوژنین را تحت تأثیر

عضالنی میشود ()13 ،12؛ اگرچه ،سازوکار  HIITبر عوامل و

قرار دهد .بااینوجود پاسخ عوامل عضله زایی به فعالیتهای

مسیرهای سلولی آن مشخص نیست .به نظر میرسد تکرار

ورزشی گوناگون متفاوت است ( .)4به نظر میرسد فعالیتهای

دورههای کوتاهمدت و کار شدید  HIITمیتواند با تحریک بیان عوامل

ورزشی که همراه با ریز آسیبهای عضالنی هستند ،عوامل عضله

رشدی ،رشد عضالت را تحت تأثیر قرار دهد .تا آنجا که میدانیم

زایی را تحت تأثیر قرار میدهند .مشخصشده است پس از

تأثیر  HIITبر عوامل مهم مرتبط با رشد عضالنی مانند  MyF5و

فعالیتهای ورزشی همچون تمرینهای مقاومتی سنگین ( )5و

میوژنین مشخص نیست؛ بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی

یا دویدن در سراشیبی ( )6بیان عوامل عضله زایی افزایش مییابد.

تأثیر  8هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن عوامل عضله

بااینحال ،پس از یک دوره تمرین دویدن به مدت  7روز ،روزانه

زایی ( MyF5و میوژنین) در عضلۀ دوقلوی موشهای صحرایی

 30دقیقه و با سرعت متوسط ( )7و یا دویدن در سرباالیی ()6

تعیین گردید.
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روش پژوهش

روز بعد از انتهای آخرین جلسه تمرینی در پایان هفته هشتم

نمونههای پژوهش

تمرینی ،آزمون ظرفیت ورزشی در آنها اندازهگیری شد .بر اساس

پژوهش حاضر از نوع تحقیق بنیادی بود که به روش

مطالعه هویدال و همکارانش ( ،)2007هر موش صحرایی ابتدا به

تجربی انجام شد .این پژوهش ،همسو با خطوط راهنما و

مدت  10دقیقه با سرعت  10متر در دقیقه مرحلۀ گرم کردن را

دستورالعمل مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی انجام شد

سپری میکرد ،سپس آزمون فزاینده ورزشی آغاز میشد .هر دو

و توسط کمیته اخالق دانشگاه تهران با کد IR.ut.Rec.1395012

دقیقه بهصورت خودکار سرعت نوار گردان  0/03متر در ثانیه

به تصویب رسید .به همین منظور 16 ،موش صحرایی نر نژاد

افزایش مییافت تا زمانی که موشهای صحرایی نتوانستند به

ویستار با میانگین وزنی  200-250گرم و سن  10هفته از دانشگاه

فعالیت ورزشی ادامه دهند .با توجه به نمودار سرعت دویدن و

علوم پزشکی ایران خریداری شد .حیوانات در آزمایشگاه استاندارد

اکسیژن مصرفی در مطالعه هویدال و همکارانش ،اکسیژن مصرفی

جوندگان (چرخه  12ساعت روشنایی -تاریکی و میانگین دمای

هر موش صحرایی محاسبه شد (.)15 ،14

 2±22درجۀ سلسیوس) با دسترسی آزادانه به آب و غذا در مرکز

پروتکل تمرینی شامل هشت هفته تمرین تناوبی خیلی

تحقیقات بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی نگهداری

شدید بـود .برنامۀ تمرینی روی نوار گردان طراحیشدۀ ویژۀ

میشدند .موشهای صحرایی پس از انتقال به آزمایشگاه ،تصادفی

حیوانات ( )Danesh Salar Iranian, Tehran, Iranبهصورت سه

به دو گروه  )n=8( HIITو کنترل ( )n=8تقسیم شدند.

روز در هفته به مدت  40دقیقه انجام میشد که جزئیات آن در
جدول  1ارائهشده است .شدت تمرین بهمرورزمان مطابق
مطالعات گذشته و ارتباط بین سرعت دویدن و  3VO2maxتنظیم

پروتکل پژوهش
در این مطالعۀ تجربی ،پس از آشناسازی موشهای
صحرایی با نوار گردان ،دو روز قبل از شروع برنامۀ تمرینی و دو

شد؛ بنابراین س تمرینی در هر هفته 0/02 ،متر بر ثانیه افزایش
مییافت (.)16 ،14

جدول  .1پروتکل تمرین تناوبی خیلی شدید
تناوب شدید

تناوب کم شدت

( 5تناوب)

( 5تناوب)

زمان تمرین
(دقیقه)

 5دقیقه

 4دقیقه

 2دقیقه

 5دقیقه

شدت تمرین
(درصدی از )VO2max

 50تا 60
درصد

 85تا 90
درصد

 50تا 60
درصد

 40تا 50
درصد

گرم کردن

سرد کردن

شرایط زیستی حیوانات در گروه کنترل به جز

صحرایی توسط تزریق درون صفاقی کتامین ( )90mg/kgو

در زمان انجام تمرین های روزانه در سایر اوقات

زایالزین ( )10mg/kgبیهوش ،کشته و عضلۀ دوقلوی سمت

مشابه گروه تمرین بود و حتی برای شب ی ه سازی

چپ آنها خارج و بالفاصله با استفاده از ازت مایع ،منجمد و برای

بیشتر ،گروه کنترل در بازۀ زمانی تمـرین ،سه جلسه

سنجشهای بعدی در دمای  -80نگهداری شد .سپس بافتها

در هفته و هر جلسه به مـدت  15دقیقـه روی

بهمنظور استخراج  RNAبه آزمایشگاه انتقال داده شدند.
استخراج  RNAاز بافت همگنشده با استفاده از ترایزول انجام

دسـتگاه نوار گردان با سرعت دو متر در دقیقه قرار
می گرفتند ( . ) 17

شد .غلظت و نسبت جذبی نمونهها توسط دستگاه اسپکتوفتومتر

روشهای آزمایشگاهی

( )Eppendorf, Germanyارزیابی شد که نسبت جذبی 260/280

 48ساعت پس از آخرین جلسه تمرین ،موشهای

نانومتر برای تمام نمونهها بین  1/6تا  1/8بود .نمونهها در دمای منفی
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ارزیابی قرار گرفت .از آزمون شاپیرو ویلک جهت بررسی نرمال

 80درجه سانتیگراد برای آزمایشهای بعدی نگهداری شدند.
پس از استخراج  RNAبا خلوص و غلظت باال از تمامی

بودن دادهها و از آزمون  tمستقل برای مقایسۀ دادههای بین

نمونههای موردمطالعه ،مراحل سنتز  cDNAطبق پروتکل شرکت

گروهی وزن موشهای صحرایی در ابتدای مطالعه ،وزن عضلۀ

سازنده ( )Fermentas, USAانجام گرفت و جهت اندازهگیری

دوقلو و مقادیر بیان ژن متغیرهای موردنظر استفاده شد .بررسی

سطوح بیان  mRNAمتغیرهای موردنظر از روش کمی Real

وزن نهایی موشهای صحرایی نیز توسط تحلیل کوواریانس

 time-PCRاستفاده شد .هر واکنش  PCRبا استفاده از PCR

) (ANCOVAصورت گرفت .سطح معنیداری برای همه

 SYBER Green master mixدر دستگاه Real time-PCR

آزمونهای آماری  α≤0/05در نظر گرفته شد.

) (Applied Biosystems, USAطبق پروتکل شرکت سازنده انجام
نتایج

گرفت 40 .دوره برای هر  Real-Time PCRدر نظر گرفته شد و
دماهای هر سیکل شامل  94درجه سانتیگراد برای  20ثانیه،

نتایج آزمون  tمستقل نشان میدهد ،بین وزن موشهای

 60-58درجه سانتیگراد برای  30ثانیه و  72درجه سانتیگراد

صحرایی گروههای  HIITو کنترل در ابتدای مطالعه تفاوت

برای  30ثانیه بودند .نمودار ذوب شدن جهت بررسی صحت

معناداری وجود نداشته است ( .)p<0/05وزن موشهای

واکنشهای  PCRانجامشده و بهصورت اختصاصی برای هر ژن

صحرایی در انتهای مطالعه در مقایسه با وزن آنها در ابتدای

ترسیم شد و هر بار برای سنجش وجود آلودگی ،هر واکنش به

مطالعه افزایش داشت .بااینحال ،نتایج آزمون تحلیل کوواریانس

همراه نمودار کنترل منفی مورد ارزیابی قرار گرفت.

نشان داد پس از  8هفته تمرین  ،HIITتفاوت معناداری بین وزن

برای کمی سازی مقادیر بیان ژن موردنظر از فرمول 2-∆∆ct

نهایی موشهای صحرایی دو گروه کنترل و  HIITوجود نداشته

( 2بتوان منفی  )∆∆ctاستفاده شد.

است ( .)p˃0/05نتایج آزمون  tمستقل مشخص کرد تمرین
 HIITمنجر به افزایش معنادار وزن عضلۀ دوقلو در گروه تمرینی
شده است ( .)p˂0/01وزن عضلۀ دوقلو در گروه  HIITدر مقایسه

تحلیل آماری

با گروه کنترل  23درصد بیشتر بود (جدول .)2

اطالعات حاصل با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS 19مورد

جدول  .2تأثیر  8هفته  HIITبر وزن بدن و عضلۀ دوقلو (انحراف معیار  ±میانگین)
P values

P values

بین گروهی

بین گروهی پسآزمونها

کنترل () n=8

) n=8( HIIT

وزن ابتدایی بدن ()g

229/6±3/8

228/6±2/4

NS

وزن نهایی بدن ()g

287/6±2/4

287/0±3/4

-

وزن عضلۀ دوقلو ()g

1,48±0/05

*1/83±0/09

p<0/01

NS

-

*نشانۀ معناداری آماری  NS ،P≤0/05عدمتغییر معنادار

*

میوژنین

قراردادی)

*

تغییرات بیان ژن (واحد

HIIT

کنترل

۱۲
۱۰
۸
۶
۴
۲
۰
MyF5

شکل  .1تأثیر  HIITبر بیان  MyF5و میوژنین در مقایسه با گروه کنترل
* اختالف معنیدار با گروه کنترل ()P<0.05
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،پاییز و زمستان  ،1397دوره  ،11شماره  ،2صفحههای116-109 :

113

بیگلری و گائینی

بیان  mRNAدو ژن  )p˂0/001( MyF5و میوژنین

 HIITباعث کاهش معنادار بیان ژن میوستاتین در عضلۀ اسکلتی

( )p˂0/05در گروه  HIITدر مقایسه با گروه کنترل به ترتیب بیش

موشهای صحرایی میشود ( .)21گزارششده است،

از  9و  5برابر افزایش داشتند که این افزایش معنادار بود (شکل .)1

میوستاتین مانع فعال شدن ،تکثیر و تمایز سلولهای ماهوارهای
میشود ( .)20مهار تمایز میوستاتین با مهار بیان  MRFsتنظیم

بحث و نتیجهگیری

میشود و مشخصشده است  MRFsبهعنوان عامل رونویسی

مطالعۀ حاضر نشان داد  8هفته  ،HIITبیان  mRNAدو

عضله در بیان میوستاتین عمل میکنند MRFs .تا حدی به

ژن  MyF5و میوژنین را بهصورت معناداری افزایش داده است.

پروموتور میوستاتین متصل میشوند و فعالیت آن را تحریک

همچنین پس از تمرین ورزشی ،وزن عضلۀ دوقلو نیز بهصورت

میکنند .این موضوع نشان میدهد تنظیم مثبت و مستقیم بیان

معناداری افزایش داشت.

ژن میوستاتین ریشه در توانایی آن در کنترل حذف و تمایز

مطالعات گذشته حاکی از آن است که از بین انواع

چرخۀ سلولی میوبالست دارد ( .)22ازاینرو احتمال دارد افزایش

مداخلههای ورزشی ،تمرینهای مقاومتی بیشترین اثر را بر فعال

بارز  mRNAدو ژن  MyF5و میوژنین در مطالعۀ حاضر به دلیل

شدن سلولهای ماهوارهای دارند ( .)18باوجوداین ندروین و

کاهش میوستاتین باشد .درهرصورت ،چه به دلیل تحریک

همکارانش ( )2015برای اولین بار در مطالعهای ،تأثیر انواع

عوامل رشدی گوناگون و چه به دلیل ریز آسیبها به نظر

مداخلههای ورزشی بر فعالیت سلولهای ماهوارهای را مقایسه

میرسد HIIT ،برای فعالسازی سلولهای ماهوارهای و در ادامه

کردند و نشان دادند HIIT ،تأثیری نزدیک به تمرین مقاومتی بر

تکامل عضله زایی محرک مناسبی است (.)22 ،18

فعالیت سلولهای ماهوارهای دارد ( .)19با فعال شدن سلولهای

مطالعات جدید نشان میدهند  ،HIITپروتئینهای

ماهوارهای ،بیان  ،MRFsشامل  MyoD ،Myf5و میوژنین افزایش

انقباضی یا سطح مقطع تارهای عضلۀ اسکلتی را افزایش میدهد

مییابد که به تکامل مراحل عضله زایی منجر میشود ( .)3در

( .)13 ،12در این پژوهش ،پس از تمرین ورزشی ،وزن عضلۀ

این مطالعه برای اولین بار نشان داده شد پس از  ،HIITبیان

دوقلو در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل  23درصد بیشتر

 mRNAدو ژن  MyF5و میوژنین به ترتیب بیش از  9و  5برابر

بود .این در حالی است که بین وزن نهایی بدن در دو گروه تفاوتی

افزایش پیدا میکند .به لحاظ عملکردی HIIT ،مشابه با

وجود نداشت .به نظر میرسد این نتایج ریشه در تغییر ترکیب

تمرینهای هوازی است .بهطوریکه در برخی از مطالعات HIIT

بدنی (افزایش عضله و کاهش چربی) در موشهای گروه تمرین

را بهعنوان یکی از الگوهای تمرین هوازی مطرح کردهاند (.)12

داشته باشد ( .)23افزایش پروتئینهای انقباضی تارهای عضالنی

در تمرینهای استقامتی ،عامل تعیینکننده ،مدت و شدت

پس از  HIITاین فرضیه را تقویت کرده است که  HIITباعث

تمرین است .برخی از مطالعات پیشین عنوان کردهاند برای

هیپرتروفی تارهای عضالنی میشود .انقباضهای متوالی و شدید

فعالسازی سلولهای ماهوارهای ،شدت تمرین استقامتی یک

 ،HIITاحتماال همانند تمرین مقاومتی باعث آسیب عضالنی

عامل اثرگذار است ( .)4نتایج مطالعۀ حاضر در تأیید

میشود که درنتیجه ،سنتز پروتئین تارهای عضالنی را تحریک

پژوهشهای پیشین نشان داد ازآنجاییکه  HIITدارای دورههای

کرده و باعث بازسازی پروتئینهای انقباضی و رشد عضلۀ

تناوبی خیلی شدید است ،سلولهای ماهوارهای را فعال میکند.

اسکلتی میشود ( .)24بااینحال ،ازآنجاییکه در پژوهش حاضر

به نظر میرسد شدت باالی فعالیت ورزشی با ایجاد ریز آسیبها

ابعاد سلولهای عضالنی به لحاظ مورفولوژی سنجیده نشده

و تحریک عوامل رشدی مانند میوستاتین ،سلولهای ماهوارهای

است ،نمیتوان وقوع هیپرتروفی را با قاطعیت بیان کرد.

را فعال میکند (.)20 ،18
روستایی و همکارانش ( )1395نشان دادند هشت هفته

درنهایت ،افزایش بارز بیان ژن  MyF5و میوژنین پس از
اجرای طوالنیمدت  HIITبهعنوان یافتهای جدید در این مطالعه
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 بر رشدHIIT  برای اطمینان از تأثیر.هیپرتروفی استفاده نشود

 نشان داده شد وزن عضلۀ دوقلو پس از تمرین، همچنین.بود

عضلۀ اسکلتی و شناخت بهتر سازوکار آن پیشنهاد میشود در

ورزشی افزایش معناداری پیدا میکند که به نظر میرسد ناشی

پژوهشهای آتی در درجۀ اول از نمونههای انسانی استفاده شود

 محدودیت اصلی این پژوهش عدم دسترسی.از هیپرتروفی باشد

و ثانیا روشهای اندازهگیری نامبرده به کار گرفته شود که در

به نمونههای انسانی بود که بهناچار از نمونههای حیوانی استفاده

.این پژوهش امکان استفاده از آنها فراهم نشد

 محدودیت دیگر این پژوهش کمبود بودجه بود که سبب.شد
mRNA شد از روشهای وسترن بالت جهت اطمینان از تبدیل

1

پینوشتها

Myogenic Regulatory Factors
2 Myogenin
3 Volume Oxygen Maximum

 ایمونوهیستوشیمی برای،متغیرهای موردنظر به پروتئین
اطمینان از تکثیر سلولهای ماهوارهای و بررسی ترکیب بدنی و
) تار عضالنی برای اطمینان ازCSA( سطح مقطع عرضی
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Purpose: Myogenesis plays an important role in the skeletal muscle reconstruction and growth. However,
the impact of High-intensity Interval Training (HIIT) on the factors of this process is unknown. The purpose of
this study was to investigate the effect of 8 weeks HIIT on myogenesis main factors, i.e. Myogenic Factor 5
)Myf5( and Myogenin in the rat's gastrocnemius muscle.
Methods: In this experimental study, sixteen male Wistar rats (at age of 10 weeks, weight= 255 ± 25 gr) were
randomly divided into two groups (control (n = 8) and HIIT (n = 8)). HIIT protocol was performed for 40
minutes, three days a week for eight weeks. 48 hours after the last training session, gastrocnemius muscle
was extracted and MyF5 and myogenin gene expression were measured by Real Time-PCR. To analyze the
data, independent T-test was used.
Results: Compared to the control group, MyF5 and myogenin gene expression significantly increased in the
experimental group (P˂0.05). Additionally, gastrocnemius muscle weight in training group was significantly
higher than the control group (P˂0.01).
Conclusion: It seems that HIIT leads to a significant increase in the expression of MyF5, Myogenin, and
gastrocnemius muscle weight in rats.
Keywords: HIIT, MyF5, Myogenesis, Myogenin, Real time-PCR.
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