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مقاله پژوهشی

تاثیر تمرین تداومی و مکمل سویا بر بیان ژن  mir-29در قلب رتهای اواریکتومی شده

لیما میرحیدری ،1رحمان سوری ،2علی اصغر رواسی
تاریخ دریافت97/06/22 :

چکیده
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تاریخ پذیرش98/02/25 :

.

بیماری های قلبی مهمترین عامل مرگ و میر زنان یائسه در دنیا تلقی می شوند .هدف از این مطالعه
بررسی تاثیر تمرین تداومی و مکمل سویا بر بیان ژن  mir-29در قلب رت های اواریکتومی می باشد .تعداد
 40سر موش صحرایی ماده ،نژاد ویستار بطور تصادفی انتخاب شده و پس از جراحی اواریکتومی به  5گروه
تقسیم شدند .تمرین تداومی و مکمل سویا به مدت  6هفته استفاده شد .پس از  24ساعت از آخرین جلسه
تمرین ،قلب رت ها به آزمایشگاه منتقل شد .میزان بیان ژن  mir-29به روش  RT- PCRسنجیده شد.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد .اواریکتومی با اسکن  QRفوق میتوانید جزئیات مقاله حاضر را در
باعث کاهش بیان ژن  mir-29شد ،ولی بین آثار تمرین تداومی و ترکیب تمرین و مکمل سویا بر بیان ژن سایت  www .jahssp.azaruniv.ac.ir/.مشاهده کنید.
 mir-29در قلب رت های اواریکتومی تفاوت معناداری مشاهده نشد) .(P>0.05تمرین و مکمل سویا از
 .1دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و
کاهش بیان ژن  mir-29جلوگیری کردند .هر چند این تاثیر معنادار نبود.
تنفس ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه
واژههای کلیدی :تمرین تداومی ،مکمل سویا ، mir-29 ،اواریکتومی.
تمامی حقوق این مقاله بازمتن برای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان محفوظ است.
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Abstract
Cardiovascular disease is the most important cause of death in women in the world. The
purpose of this study was to determine the effect of continuous training and soya on the
expression of the mir-29 gene in the heart of the ovariectomized rats. 40 Wistar rats were
randomly selected and divided into 5 groups after ovariectomy surgery. Continuous exercise
and soya supplementation were done for 6 weeks. After 24 hours of the last workout, the heart
is transferred to the lab. The amount of expression of the mir-29 gene in the method RT-PCR
was measured. Data analysis was performed using one-way ANOVA and Tukey's post hoc
test. Ovariectomy reduced the expression of the mir-29 gene expression, however, there was
no significant difference between the effects of continuous training, combinated training and
supplementary soya on the mir-29 gene in the heart of the ovariectomized rats (P>0.05).
Exercise and soya supplementation non significantly prevented the reduction of the expression
of the mir-29 gene.
Keywords: soya supplement, microRNA-29, Ovariectomy
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مقدمه
با افزایش سن ،تخمدان های زنان قابلیت پاسخ دهی خود را نسبت به گنادوتروپین
ها از دست میدهند و عملکرد آنها کاهش می یابد ( .)1تحقیقات نشان میی دهید
بیماری های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر زنان در کشورهای صنعتی می
باشد .در این کشورها بیش از  50درصد زنان پس از یائسگی در اثر بیماری های
قلبی از پای در می آیند ( .)2استروژن بیا اثیر گییاری روی متابولیسیم لییییدها و
کاهش رسوب چربی در انیدوتلیوم عروقیی از بیروز آترواسیکلروزیس جلیوگیری
مینماید ( .)3مانوز کاستاندا و همکاران نشان دادند که حیف هورمون استروژن به
شییوه اواریکتیومی ییا در اثیریائسگی با افزایش شاخص های اسیترس اکسییداتیو
ومرگ سلولی در بافت قلب باعث القاء اختالالت قلبیی -عروقی میشیود ( .)4در
مطالعه دیگری نشان داده شده است که سویا عالئم عروقی را در زن های یائسه
بهبود می بخشد هر چند مکانیسم اثر آن گزارش نشده است ( .)5نشان داده شده
است که جنیستئین در موش های اواریکتومی ،موجب افزایش تولید  NOشده و
بدنبال آن گشادی عروق ،بهبود اختالالت اندوتلیومی تولید شده ،و کاهش سیایز
سکته در مدل ایسکمی رپرفیوژن قلبی میگردد .همچنین جنیستئین در زنان یائسه
باعث افزایش محصوالت تجزیه ای  NOشده و بدینوسیله کاهش مقدار اندوتلین
را سبب می شود که آن هم گشادی عروق وابسته به اندوتلیوم را بهبود میبخشد
( .)6مرگ سلولى برنامه ریزى شده به طور دقیق به کنش و برهم کنش برخى از
محصوالت ژنى بستگى دارد که فرایند خودکشى سلول را فعال یا مهار مى کنند.
بیشتر از  100ژن مختلف شناسایى شده که بر بقاى سلول تاثیر میى گیارنید (.)7
 microRNAها از طریق کنترل بیان ژن های مختلف به عنوان تنظییم کننیده
های اصلی طیف وسیعی از فرایندهای بیولوژیکی مانند :تکامل اولیه ،تمایز سلولی،
تکثیر و آپوپتوز عمل می کنند .بنابراین تغییر بیان  mirRNAها نقش مهمیی در
بروز بیماری های مختلف از جمله بیماری های قلبی ایفا می کنند mir29 .در قلب
یافت می شود و در سازوکارهای رشد ،تمایز و هاییرتروفی قلبی درگیر می شود .در
سازگاری های فیزیولوژیک ناشی از تمرینات ورزشی miRs ،نقش کلیدی دارند
و  miR – 29یکی از تنظیم کننده ها می باشد که با استرس بیرونی مثل فعالیت
ورزشی تحریک و به سازگاری هایی منجر می شود (.)2
 miR29حداقل  16ژن مربوط به ماتریکس خارج سلولی قلب را هدف قرار می
دهد و بهترین تنظیم کننده سنتز ماتریکس خارج سلولی است .این ژن ها برای
پروتئین های کلیدی کد می شوند که در شکل گیری فیزیولوژیک و پاتولوژیک
ماتریکس خارج سلولی نقش دارند ( .)8پیش بینی نشده است که به ﻏیر از
 ،miR29هیﭻ  microRNAدیگری بتواند  11تا از  20ایزوفرم ژن کالژن را
مورد هدف قرار دهد ( .)9سوشی1و وهمکاران در سال  2011به بررسی مداخله
 microRNA-29در بهبود فعالیت و کمیلیانس بطن چپ قلب توسط تمرینات
ورزشی هوازی در موش صحرایی پرداختد و نشان دادند که افزایش بیان
 microRNA-29cکه هدف ژن کالژن می باشد به موازات هاییرتروفی القا شده
توسط پروتکل ورزش متوسط یا شدید شنا ،مطابق با کاهش بیان کالژن یک و
سه و ﻏلظت هیدروکسی پرولین ،باعث پیشبرد فعالیت و کمیلیانس بطن چپ قلب
شد .بنابراین  ،microRNA-29فیبروز کالژنی در هاییروترفی فیزیولوژیک قلب را

کاهش داد ( .)10ملو2و همکارانش ( )2014در تحقیقی با عنوان تأثیر تمرینات
ورزشی بر آپوپتوز میتوکندریای در قلب موشهای اواریکتومی شده نشان دادند که
تمرین شنا باعث افزایش میزان  microRNA-29aو  microRNA-29cشده و
جلوگیری از فیبروزکالژنی یک و سه کرده است .فعالیت بدنی از طریق کاهش
استرس اکسیداتیو و افزایش آنزیمهای آنتی اکسیدانت ،و نیز تحریک بیان پروتئین
های آنتی آپوپتوتیک از آپوپتوز سلولهای قلبی جلوگیری می کند ( .)11در تحقیقی
دیگر حبیبی و همکارانش در سال  2016اثرات تمرین شنا را بر هیستولوژی و بیان
microRNA-29و IGF1-در قلب موش های صحرائی اواریکتومی شده بررسی
کردند .پس از 2ماه تمرین شنا ،نتایج این تحقیق نشان داد که اواریکتومی به طور
معناداری بیان ژن های  microRNA- 29و  IGF-1را در مقایسه با گروه شم
کاهش میدهد .تمرین شنا بیان این دو ژن را در موش های گروه تمرین افزایش
داد و نیم رخ چربی و هیستولوژی بافت قلب را در مقایسه با گروه اواریکتومی شده
بهبود بخشید .محققین نتیجه گرفتند که تمرین شنا باعث بهبود تغییرات فیبروز
قلبی در موش های اواریکتومی شده می شود و عملکرد قلب را در دوره پس از
یائسگی بهبود می بخشد ( .)12جورکش و همکاران ( )2018تاثیر ترکیب تمرین
استقامتی -قدرتی را بربیان ژن  mir-29بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که
اواریکتومی میزان بیان  mir-29را کاهش داده است .تمرینات ترکیبی باعث
افزایش بیان ژن  mir-29در این رت ها شد ( .)13سوسی و همکاران در پژوهشی
نقش  MicroRNAsدر هاییرتروفی قلبی ناشی از تمرینات شنای کم شدت
طوالنی مدت را در رت های ماده مورد ارزیابی قرار دادند و مشاهده کردند که بیان
 miR29aو  miR29cدر گروه های تمرینی افزایش معناداری داشته است و در
پاسخ به افزایش حجم تمرینات بیان  miR29aافزایش ،اما بیان  miR29cبا
کاهش کمی همراه بوده است و سطوح  miR29bدر گروه اول بدون تغییر ،اما در
گروه دوم با کاهش اندکی همراه بوده است ( .)14آن ها نتیجه گرفتند که miR29
پاسخ فیزیولوژیک قلبی به هاییرتروفی ناشی از تمرینات هوازی را تنظیم میکند
و افزایش  miR29در اثر تمرین به منظور کاهش کالژن و محافظت از ماتریکس
خارج سلولی می باشد و ازآنجایی که کاهش رسوب کالژن همراه با افزایش
کامیلیانس بطنی می باشد .در نتیجه  miR29مستقیماً کامیلیانس بطنی را تنظیم
میکند ( .)15از یافته های پژوهشی که بررسی تأثیر  8هفته تمرین استقامتی
تداومی بر بیان  miR29در قلب رت های نر سالم بود چنین استنباط می شود که
تمرین استقامتی تداومی با شدت  %75-70حداکثر اکسیژن مصرفی سبب القا
هاییرتروفی فیزیولوژیک در قلب گروه تمرینی و افزایش معناداری در میزان بیان
 miR29a,cمی شود که افزایش  miR29a,cاحتماالً منجر به کاهش معناداری
در بیان کالژن نوع  1و نوع  3می شود که افزایش  miR29a,cدر هاییرتروفی
فیزیولوژیک ناشی از تمرین استقامتی مستقیماً منجر به افزایش کامیلیانس بطنی
می شود ( .)16بنابراین با در نظر گرفتن پاتوژنز یائسگی زودرس ،نقش ورزش و
فیتواستروژنها در راستای بهبود مسیر سیگنالینگ مشترک با اختالالت فوق و
بیان  miR- 29درگیر در این مسیر ،فرضیه ما بر این است که استفاده منظم
تمرینات تداومی میتواند به عنوان جایگزین تجویز استروژن در یائسگی پیشرس
مورد استفاده قرار گیرد .لیا در این تحقیق این سوال مطرح است :آیا ورزش تداومی

1.Soci et al

2. Melo et al
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و مصرف سویا به تنهایی یا توام میتواند به عنوان جایگزینی برای استروژن در
پیشگیری از بروز بیماریهای قلبی در دوران یائسگی موثر باشد یا خیر؟
روش تحقیق
در این مطالعه تعداد  40سیر میوش صیحرایی میاده نژاد ویستار بیا وزن - 200
 250گرم و به سن  12هفته از مرکز پرورش حیوانات آزمایشییگاهی دانشییکده
دامیزشیکی دانشیگاه آزاد اسالمی تبریز تهیه وبصورت تصادفی بیه  5گیروه بیه
تعداد هر گروه) (8سر تقسیم شدند .تمامی رت ها در شرایط یکسان با دسترسیی
آزاد بیه آب وﻏیا و در دمای  22 ± 2درجه سیانتیگیراد و چرخیه نیوری 12-12
ساعت روشنایی -تیاریکی و بصیورت  4حیوان در هر قفیس نگهیداری شیدند .
گیروه هیای مورد مطالعه شامل :گروه شیم ) :(shamدر ایین گیروه حیوانیات،
تحت عمل جراحی قرارگرفتند ،بدون اینکه اواریکتومی شوند .گیروه اواریکتیومی
) :(OVXدراین گروه حیوانات اواریکتومی دو طرفه شدند .گروه اواریکتومی شیده
و عصاره سویا ) :(OVX+Soyدر این گروه حیوانات اواریکتومی شده بیه میدت
شش هفته عصاره سویا را بصورت خوراکی دریافیت کردنید .گیروه اواریکتیومی
شده و ورزش تداومی ) :(OVX+Ex1در این گروه حیوانات اواریکتومی شده بیه
مدت شش هفته تمرین هوازی را انجام دادند .گروه اواریکتیومی شیده و ورزش
تداومی با مصرف مکمیل سیویا) :(OVX+Ex1+Soyدر ایین گیروه حیوانیات
اواریکتومی شده به مدت شیش هفتیه تمیرین هیوازی را بیا مصیرف مکمیل
سویاانجام دادند .برای انجام عمل جراحی از داروهیای بیی هوشیی کتیامین بیه
میزان  50mg/kgوزن بدن و زایالزین  10 mg/kgوزن بدن و به صورت داخیل
صفاقی استفاده شد .در حیوانیات گیروه اواریکتیومی از ناحییه پشیت رت هیا در
دوطرف ،برش کوچکی ایجاد شد و پس از دسترسیی بیه تخمیدان هیر طیرف
بصورت کامل برداشته شد .برش ایجاد شده در هر طرف مجدداً بسیته و پیس از
ضد عفونی موضع جراحی ،حیوان به قفس منتقل گردید .دو هفته پس از عمیل
جراحی و پس از بهبیودی کامیل حیوانات تجویز عصاره آﻏاز گردیید .حیوانییات
گیروه درمان روزانه  60میلی گرم عصیاره متیانولی سیویا بمییدت  6هفتیییه و
بصییورت محلییول در آب از طریییق گییاواژ دریافییت نمودنیید .جهیت تهییه
عصاره سویا مقدار کافی از دانیه هیای سییویا آسییاب گردییید وسیییس پییودر
حاصیل ابتیدا توسیط هگزان چربیی زداییی شیید و سیییس توسییط متییانول
100 %عصاره گیری گردید  .پس از تبخییر حیالل توسیط دسییتگاه روتییاری
اواپراتیور تحت دما و فشار کم ،باقیمانده بعنوان عصاره سویا مورد اسییتفاده قیرار
گرفت.

پروتکل تمرین تداومی
برنامیة تمرینیی بیرای گروه تمرین تداومی شامل دویدن روی نوارگردان
وییژه جونیدگان بود که در آن تمرین با رعایت اصیل اضیافه بییار بییه
صیورت پیشیرونده بیین  55-25دقیقه و با سرعت بین  22-15متیر در
دقیقه اجرا شد .این برنامه به مدت  6هفته و هر هفتیه  5جلسییه اجییرا
شید .سرعت برنامة تمرینی از 15متر در دقیقه و مدت  25دقیقیه در روز
اول آﻏاز شد و سرعت هر هفته  1متیر دردقیقه افیزایش داشیت .میدت
تمرین نیز هر جلسه  1دقیقه نسبت به جلسة قبل افزایش داشیت .بیرای
گرم کردن نیزآزمودنیها در ابتدای هر جلسة تمرینی به مدت  3دقیقه بیا
سرعت  7متر در دقیقه دویدند و سیس برای رسییدن بیه سیرعت میورد
نظربه ازای هر دقیقه 2 ،متر در دقیقه به سرعت نوارگردان افیزوده شید.
برای سرد کردن بیدن درانتهای هر جلسة تمرینی نیز سیرعت نوارگردان
به طور معکوس کاهش یافت تا به سیرعت اولییه برسید (. )13
کیل برنامة تمرینی روی نوارگردان بدون شیب انجام گرفت .این برنامیة
تمرینی با توجه به هزینة اکسیژن طراحی شید که بیا شیدت  50تیا 75
درصد حداکثر اکسیژن مصرفی به اجیرا درآمید ( . )17بیر اسیاس نتیایج
تحقیقات قبلی ،برنامیة تمرینی مورد اسیتفاده در تحقییق حاضیر از نیوع
هوازی بود و اثربخشی آن قبالً به کرات گزارش شده است (18و .)19در
پایان شش هفته پس از بیهوش کردن حیوانات با تزریق داخیل صیفاقی
کتامین ( )50mg/kgو زایالزین ( ،)10mg/kgبافت قلیب بیرای بررسیی
بیان ژن های مربوطه از بدن جدا شد.
بیرای اسیتخراج  mRNAاز کییت  Gen allبیا Cat #3505151و اسیتخراج
 micro RNAاز کیت  Exiqonبا  Cat # 253351استفاده گردید .مییزان بییان
 Mir-29وژن  U6به عنوان کنترل داخلی با استفاده از دستگاه ( Light Cycler
 )96و رنگ سایبر گرین  Iتعیین شد .برای ارزیابی کارایی هر ژن از شیب منحنی
استاندارد استفاده شد .در مرحله بعد جهت آنالیز داده ها ابتدا دلتا  ctژن در هر نمونه
از افتراق  ctژن مربوطه و  ctژن  U6به عنوان ژن مرجع محاسبه شد و بیان ژنها
در حالت پایه نسبت به ژن های مرجع با فرمول  2-ΔΔCTمحاسبه گردید .سیس
نتایج نهایی بیان هر ژن ( )expression ratioتوسیط نیرم افیزار آنیالیز گردیید.
مشخصات پرایمرهای استفاده شده در جدول  1آمده است .پرایمرهای  Mir-29و
مرجیییییییع آن  U6از شیییییییرکت اگزیکیییییییون تهییییییییه شییییییید.
CtTarget Gene(Tumor) – Ct House keeping Gene(Tumor) = ΔCT
)ΔCT (Margin) = CtTarget Gene (Margun) – Ct House keeping Gene (margin
2–∆ ∆CT = expression ratio

جدول  .1مشخصات پرایمرهای مورد استفاده در Real-time

نام ژن
U6

microRNA-29

مشخصات
EXIQON,U6 snRNA (hsa, mmu, rno) PCR primer set, UniRT.
™Universal RT microRNA PCR, reference gene miRCURY LNA
primer set. NCBI Symbol U6snRNA,NCBI Accesion: 203907
EXIQON, LNA Fwd Primer, Fwd hsa-miR-29, 20443 Batch 126426, 100 rnx
microRNA Family Inhibitor for hsa-miR-, 5 nmol, 1 oligo
LAN Rev Primer, Rev hsa-miR-29, 20443 Batch 126425, 100 rnx
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پس از پردازش اطالعات در  Real-time PCRو کمی سازی مقادیر
بیان ژن هدف مورد نظر از فرمیول  2–∆CTاسیتفاده شید و داده هیا
برای محاسبات به نرم افزار  spssمنتقل شد .برای بررسی نرمال بیودن
توزیع نمرات متغیرها از آزمیون شیاپیرو -ویلیک اسیتفاده شیده اسیت و
مشخص شد داده ها دارای توزیع طبیعیی میی باشیند .همیه داده هیای
تحقیق بصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شیده انید .بیرای آزمیون
فرضیهها  ،از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
معنادار بودن نتایج با  p≤5/50مورد پییرش قرار گرفت.

نتایج
در پایان مرحله نگهداری رت ها ،اورایکتومی موجب افزایش معنادار وزن
بدن در مقایسه با دیگر گروهها گردیید (. .) p≤0/05همچنیین پیس از
شش هفته افزایش معناداری در وزن بیدن گیروه هیای تحیت درمیان و
تمرین درمقایسه با گروه شم مشاهده گردید که ایین افیزایش در گیروه
 OVXبیشتر بیود (( ) p≤0/05جیدول  .)2مییانگین ﻏییای مصیرفی
گروههای مورد مطالعه درمقایسه با گروه شم تفاوت معنادار نشیان نیداد
).
(p≥0/05

جدول  :2میانگین افزایش وزن بدن ،وزن قلب ،نسبت وزن قلب بر وزن بدن و میانگین غذای مصرفی در گروههای مورد مطالعه پس از شش هفته

گروه
Sham
OVX
OVX+SOY
OVX+EX1
OVX+ EX1+ SOY

وزن بدن (گرم)
254/1±2/6
* 283/2±4/2
265/4±5/3
263/7±3/5
264/2±4/2

وزن قلب (گرم)
0/799 ± 5.6
0/878 ± 2.3

نسبت وزن قلب به بدن ()%
0/0314 ± 2.1
0/0310 ±0/6

16/43±2.16
16/13 ± 3.62

0/849 ± 6.4
0/850 ± 3.5
0/851 ± 4.5

0/0320 ± 1.3
0/0322 ± 0/4
0/0325 ± 1/1

15/93 ± 3.62
15/84 ± 2/12
16/03 ± 3/21

نتیجه دیگر این پژوهش بین آثار تمرین تداومی و ترکیب تمرین و
مکمل سویا بر بیان ژن  microRNA-29در قلب رتهای
اواریکتومی شده تفاوت معناداری را نشان نداد .نتایج آزمون توکی حاکی
از آن است که میزان بیان ژن  microRNA-29در قلب رتهای
اواریکتومی شده در گروه «تمرین تداومی» و گروه «ترکیب تمرین و
مکمل سویا» تفاوت معناداری ندارد ( .)p=0/99نتایج آزمون تعقیبی

میانگین غذای مصرفی)(g/day

توکی در نمودار  1آورده شده است .یافته ها نشان داد که اواریکتومی
سبب کاهش بیان ژن  mir-29شد .در گروهی که مصرف سویا
داشتند این کاهش کمتر از بقیه گروه ها مشاهده شد .در عین حال
تمرین تداومی به نوبه خود از کاهش بیان ژن  mir-29جلوگیری کرده
است اما این کاهش معنادار نیست .تمرین منظم تداومی و مصرف سویا
نیز از کاهش بیان ژن  mir-29در رتهای اواریکتومی جلوگیری کرد

نمودار  :1نمودار ستونی میانگین بیان ژن  microRNA-29در گروههای مطالعه

تاثیر تمرین تداومی و مکمل سویا بر بیان ژن  mir-29در قلب رت های اواریکتومی شده 76 
بحث و نتیجه گیری
یافته های پیژوهش حاضیر نشیان داد پیس از اجیرای شیش هفتیه تمیرین
استقامتی تداومی ،میانگین وزن رت ها بین دو گروه اواریکتومی و شم تفاوت
معناداری داشته است .رت های اواریکتومی شده افزایش قابل توجهی در وزن
بدن داشتند و اضافه وزن عاملی برای بروز بیماری هیای قلبیی عروقیی میی
باشد و می تواند ناشی از کمبود استروژزن باشد .این یافته همسیو بیا نتیایج
تحقیقات مختلفی است که نشان داده اند در دوران یائسگی منبع اصلی تولید
استروژن ،بافت چربی است ( )20و زنان یائسه چاق در مقایسه با زنیان دارای
وزن طبیعی ،سطوح استروژن باالتری دارند ( .)14مونیکوف و همکاران نشان
دادند زنان چاق دارای توده چربیی بیشیتر ،سیطس اسیتروژن بیاالتری دارنید.
.همچنین آنها مشاهده کردند  12میاه تمیرین هیوازی و مقیاومتی بیا شیدت
متوسط در زنان یائسه سطوح استروژن و چربی بدن را بطور معناداری کاهش
می هید ( .)21لیی و همکیاران ( )2012افیزایش وزن و  LDLرا در گیروه
 OVXو کاهش وزن را در گروه تمیرین و سیویا مشیاهده کردنید ( .)17از
طرفی آتیکسون و همکاران با تحقیقی بر روی  170زن یائسه مشاهده کردند
 12ماه تمرین هوازی با شدت متوسط تاثیری بیر متابولییت هیای اسیتروژن
نییدارد .در حالیکییه مییک تیرنییان و همکییاران ،کوپلنیید و همکییاران  ،کملییر و
همکاران شاهد تغییرات استروژن بعد از فعالیت بدنی بودند ( .)22بنیابراین از
نتیجه تحقیق حاضیر برمیی آیید کیه کمبیود سیطس اسیتروژن در رت هیای
اواریکتومی شده سازگاری افزایش چربی را برای جبران کمبود استروژن سبب
می شود .ولی تمرین استقامتی تداومی میتواند روند اضافه وزن را کنترل کرده
و درصدد جبران عوارض یائسگی برآید.
یافتییه هییای پییژوهش حاضییر نشییان داد کییه بیییان  mir29در رت هییای
اواریکتومی شده کاهش یافته است که این کاهش در گیروه  ovxچشیمگیر
است .نتایج تحقیق نشان می دهد که مصرف سویا و تمرین تداومی بصیورت
مجیزا و تییوام از کییاهش بیییان ژن  mir29در رت هییای اوریکتییومی شییده
جلوگیری می کنند.که تاثیر مصرف سویا به تنهایی از تمرین تداومی منظم در
جلوگیری از کاهش بیان ژن  mir29بیشتر است .در گروهی که تمرین بیه
همراه استروژن درمانی داشتند نتایج تقریبا مشابه گروه تمرین مشیاهده شید.
سوسی و همکاران ( )2011افزایش بیان ژن را پس از ی فعالیت مینظم شینا
تایید کردند و مشاهده کردند  mir29فیبروز کالژنی در هاییرتروفی قلیب را
کاهش می دهد ( .)10نتایج تحقیق حاضر همسو با تحقیقات ملو و همکیاران
( ،)2014وان و همکیاران ( ،)2014حبیبیی و همکیاران ( ،)2016جیورکش و
همکاران ( )2018می باشد که تاثیر تمرینیات اسیتقامتی مینظم را بیر بییان
 mir29در رت های اوریکتومی بررسی کردند .تمیام تحقیقیات رکیر شیده
نشان دادند که بیان  mir29در رتهای اواریکتومی کاهش یافته ولی تمرین
و استروژن درمانی باعث پیشیگیری از کیاهش بییان  mir29در رت هیای
اواریکتومی شده است .درمقابل النقاش و همکاران ( )2009نشان دادهاند که
درمان دو روزه موشهای صیحرایی اواریکتیومی شیده بیا جنیسییتئین باعیث
بهبودی معنیاداری در فعالییت مکییانیکی قلییب نمیشیود ( .)23درتحقیقیی
دیگر النقاش و همکاران نتیجه گرفتند که درمان شیش هفتیه ای موشیهای
صیحرایی اواریکتیومی شیده بیا جنیسیتئین و ورزش به تنهایی و توام با هم
عملکرد قلبی عروقی را افزایش نمیدهد ( .)24مطالعات متعدد نشان می دهد
که تمرینات ورزشیی  miRNAsرا در عضیله اسیکلتی ،قلیب و عیروق و
سیستم ایمنی بدن تنظیم میکنند ( .)13این تغییرات بیان ژن های هیدف را
تنظیم می کند و در نتیجه منجر به سازگاریهای کوتاه و طوالنی میگیردد.

جالب توجه است ،بیان  miRNAsبر انتخیاب نیوع تمیرین بسیتگی دارد
( )25با این وجود ،مکانیزم های مولکولی که از طریق آن تمرینیات ورزشیی
بیان  microRNAsرا تحت تاثیر قرار می دهد تا حدودی ناشناخته بیاقی
می ماند.
نتیجه گیری
تمرینییات ورزشییی یکییی از راهکارهییای فیزیکییی در حفی سییالمت بییدن و
پیشگیری از برخی عوارض حاصل از اختالالت فیزیولوژیک مثل یائسیگی و
چاقی حاصل از رژیم های ﻏیایی پر چرب می باشید و یکیی از اثیرات مفیید
تمرین  ،نقش آن در بیان  microRNAsمیی باشید کیه نتیایج پیژوهش
حاضر این امر را تایید می کند از طرفی فیتواستروژن ها قادرند اثیرات منفیی
التهاب مزمن بر روی سیستم قلبی عروقی را کاهش دهند .با توجه بیه نتیایج
پژوهش حاضر و یافته های قبلی مبنی بر تاثیرات سیو اسیتروژن درمیانی در
زنان یائسه انجام تمرینات تداومی می تواند جایگزین مناسبی برای پیشگیری
از ریسک فاکتورهای قلبی در نظر گرفته شود .در همین راستا پیشینهاد میی
شود مدل های مختلف تمرینی در بیان  mir-29مورد پژوهش قرار گیرد.
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