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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 دریافت79/60/22 :

چکیده

3

تاریخ پذیرش78/62/22 :

.

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
 04سر 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  40ساعت 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 باعث کاهش با اسکن  QRفوق میتوانید جزئیات مقاله حاضر را در
بیان ژن  mir-29شد ،ولی بین آثار تمرین تداومی و ترکیب تمرین و مکمل سویا بر بیان ژن mir-29در قلب سایت  www .jahssp.azaruniv.ac.ir/.مشاهده کنید.
رت های اواریکتومی تفاوت معناداری مشاهده نشد) .(P>0.05تمرین و مکمل سویا از کاهش بیان ژن mir-
 .1دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و
 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.

تهران ،پردیس بین المللی ارس ،تهران ،ایران .نویسنده
مسئولlamia0098@yahoo.com :
 .4دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .3استاد گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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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 mir29 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 دستتت میدهند و عملکرد آنها کاهش می یابد ( .)1تحقیقات نشتتان می دهد
بیماری های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر زنان در کشورهای صنعتی می
باشد .در این کشورها بیش از  54درصد زنان پس از یائسگی در اثر بیماری های
قلبی از پای در می آیند ( .)4استروژن با اثر گذاری روی متابولیسم لیپیدها و کاهش
رسوب چربی در اندوتلیوم عروقی از بروز آترواسکلروزیس جلوگیری مینماید (.)3
مانوز کاستتاندا و همکاران نشتان دادند که حذف هورمون استتروژن به شتتتیوه
اواریکتتومی یتا در اثتریائسگی با افزایش شاخص های استترس اکستیداتیو ومرگ
ستلولی در بافت قلب باعث القا اختلالات قلبتتتی -عروقی میشود ( .)0در مطالعه
دیگری نشان داده شده است که سویا علائم عروقی را در زن های یائسه بهبود می
بخشتد 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 اختلالات اندوتلیومی تولید شده ،و کاهش سایز سکته در مدل
ایسکمی رپرفیوژن قلبی میگردد .همچنین جنیستئین در زنان یائسه باعث افزایش
محصتولات تجزیه ای  NOشده و بدینوسیله کاهش مقدار اندوتلین را سبب می
شتود که آن هم گشتادی عروق وابسته به اندوتلیوم را بهبود میبخشد ( .)6مرگ
سلولى برنامه ریزى شده به طور دقیق به کنش و برهم کنش برخى از محصولات
ژنى بستتگى دارد که فرایند خودکشتى سلول را فعال یا مهار مى کنند .بیشتر از
 144ژن مختلف شتتناستتایى شتتده که بر بقاى ستتلول تاثیر مى گذارند (.)1
 microRNAهتا از طریق کنترل بیتان ژن های مختلف به عنوان تنمیم کننده
های اصلی طیف وسیعی از فرایندهای بیولوژیکی مانند :تکامل اولیه ،تمایز سلولی،
تکثیر و آپوپتوز عمتل می کنند .بنابراین تغییر بیان  mirRNAها نقش مهمی 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 هایپرتروفی قلبی درگیر می شود .در
سازگاری های فیزیولوژیک ناشی از تمرینات ورزشی miRs ،نقش کلیدی دارند
و  miR – 29یکی از تنمیم کننده ها می باشد که با استرس بیرونی مثل فعالیت
ورزشی تحریک و به سازگاری هایی منجر می شود (.)4
 miR29حداقل  16ژن مربوط به ماتریکس خارج سلولی قلب را هدف قرار می
دهد و بهترین تنمیم 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  44ایزوفرم ژن کﻼژن را مورد
هدف قرار دهد ( .)3سوشی 1و وهمکاران در سال  4411به بررسی مداخله
 microRNA-29در بهبود فعالیت و کمپلیانس بطن چپ قلب توسط تمرینات
ورزشی هوازی در موش صحرایی پرداختد و نشان دادند که افزایش بیان
 microRNA-29cکه هدف ژن کلاژن می باشد به موازات هایپرتروفی القا شده
توسط پروتکل ورزش متوسط یا شدید شنا ،مطابق با کاهش بیان کلاژن یک و سه
و ﻏلمت هیدروکسی پرولین ،باعث پیشبرد فعالیت و کمپلیانس بطن چپ قلب شد.
بنابراین  ،microRNA-29فیبروز کلاژنی در هایپروترفی فیزیولوژیک قلب را کاهش
داد ( .)14ملو 4و همکارانش ( )4410در 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
فیبروزکلاژنی 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  4416اثرات تمرین شنا را بر هیستولوژی و بیانmicroRNA-
29و IGF1-در قلب موش های صحرائی اواریکتومی شده بررسی کردند .پس از
4ماه 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 ( .) 14جورکش و همکاران ( )4418تاثیر 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 MicroRNAs
در هایپرتروفی قلبی ناشی از تمرینات شنای کم شدت طوﻻنی 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 ( .)10آن ها نتیجه گرفتند که  miR29پاسخ فیزیولوژیک قلبی به هایپرتروفی
ناشی از تمرینات هوازی را تنمیم میکند و افزایش  miR29در اثر تمرین به منمور
کاهش کﻼژن و محافمت از ماتریکس خارج سلولی می باشد وازآنجایی که کاهش
رسوب کﻼژن همراه با افزایش کامپلیانس بطنی می باشد .در نتیجه miR29
مستقیماً کامپلیانس بطنی را تنمیم می کند ( .)15از یافته هایپژوهشی 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  %15-14حداکثر
اکسیژن مصرفی سبب القا هایپرتروفی فیزیولوژیک در قلب گروه تمرینی و افزایش
معناداری در میزان بیان  miR29a,cمی شود که افزایش  miR29a,cاحتماﻻً منجر
به کاهش معناداری در بیان کﻼژن نوع  1و نوع  3می شود که افزایش miR29a,c
در هایپرتروفی فیزیولوژیک ناشی از تمرین استقامتی مستقیماً منجر به افزایش
کامپلیانس بطنی می شود ( .)16بنابراین با در نمر گرفتن پاتوژنز یائسگی زودرس،
نقش ورزش و فیتواستروژنها در راستای بهبود مسیر سیگنالینگ مشترک با اختلالات
فوق و بیان  miR- 29درگیر در این مسیر ،فرضیه ما بر این است که استفاده منمم
تمرینات تداومی میتواند به عنوان جایگزین تجویز استروژن در یائسگی پیشرس
مورد استفاده قرار گیرد .لذا در این تحقیق این سوال مطرح است :آیا ورزش تداومی
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

1 .Soci et al

4 . Melo et al

  37دو فصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش/سال پنجم/شماره دوم7733 /

در این مطالعه تعداد  04ستتر متوش صتحرایی متاده نژاد ویستار با وزن - 444
 454گرم و به سن  14هفته از مرکز پرورش حیوانات آزمایشتتتگاهی دانشتتتکده
دامپزشتتتتکی دانشتتتتگاه آزاد اسلامی تبریز تهیه وبصورت تصادفی به  5گروه به
تعداد هر گروه)  (10ستتر تقستتیم شتتدند .تمامی رت ها در شتترایط یکستتان با
دسترسی آزاد بته آب وﻏذا و در دمای  22 ± 2درجه ستانتیگتراد و چرخته نوری
 14-14ساعت روشنایی -تتتتاریکی و بصتتتورت  0حیوان در هر قفس نگهداری
شتدند  .گتتتتروههتتتتای مورد مطالعه شتامل :گروه شم ) :(shamدر این گروه
حیوانتات ،تحتت عمل جراحی قرارگرفتند ،بدون اینکه اواریکتومی شتتتوند .گروه
اواریکتومی ) :(OVXدراین گروه حیوانتات اواریکتومی دو طرفته شتتتدند .گروه
اواریکتومی شده و عصاره سویا ) :(OVX+Soyدر این گروه حیوانات اواریکتومی
شتده به مدت شتش هفته عصاره سویا را بصورت خوراکی دریافت کردند .گروه
اواریکتومی شتتتتده و ورزش تتتداومی ):(OVX+Ex1در این گروه حیوانتتات
اواریکتومی شتتتده بته متدت شتتتش هفتته تمرین هوازی را انجام دادند .گروه
اواریکتومی شتده و ورزش تداومی با مصترف مکمل سویا):(OVX+Ex1+Soy
در این گروه حیوانات اواریکتومی شتتده به مدت شتتش هفته تمرین هوازی را با
مصترف مکمل سویاانجام دادند .برای انجام عمل جراحی از داروهای بی هوشی
کتتامین بته میزان  54mg/kgوزن بتدن و زایلتازین  14 mg/kgوزن بدن و به
صتورت داخل صتفاقی استتفاده شد .در حیوانات گروه اواریکتومی از ناحیه پشت
رت ها در دوطرف ،برش کوچکی ایجاد شتد و پس از دستترسی به تخمدان هر
طرف بصتورت کامل برداشتته شد .برش ایجاد شده در هر طرف مجدداً بسته و
پس از ضتتد عفونی موضتتا جراحی ،حیوان به قفس منتقل گردید .دو هفته پس
از عمل جراحی و پس از بهبتتودی کامتتتل حیوانات تجویز عصاره آﻏاز گردیتتتد.
حیوانتتتات گتتتروه درمان روزانه  64میلی گرم عصاره متانولی سویا بمتتتدت 6
هفتتتتته و بصتتتتورت محلتتول در آب از طریتتق گتتاواژ دریافتتت نمودنتتد.
جهت تهیه عصاره سویا مقدار کافی از دانه های ستتویا آسیاب گردیتتتد وستپس
پتتودر حاصتتل ابتتتدا توستتط هگزان چربتتی زدایتتی شتد و ستپس توستط
متتتتتانول 100 %عصتاره گیری گردید  .پس از تبخیر حلال توستط دستتتتتگاه
روتتتتتاری اواپراتتتتتور تحت دما و فشتار کم ،باقیمانده بعنوان عصتاره سویا مورد
استتفاده قرار گرفت.
پروتکل تمرین تداومی

برنامتة تمرینتی بترای گروه تمرین تداومی شامل دویدن روی نوارگردان
ویتتتژه جونتتتدگان بود که در آن تمرین با رعایت اصل اضافه بتتتار بتتته
صتتورت پیشترونده بتین  55-45دقیقه و با سرعت بین  44-15متر در
دقیقه اجرا شد .این برنامه به مدت  6هفته و هر هفته  5جلستتته اجتتترا
شتتتد .سرعت برنامة تمرینی از 15متر در دقیقه و مدت  45دقیقه در روز
اول آﻏاز شد و سرعت هر هفته  1متتتتتر دردقیقه افزایش داشت .مدت
تمرین نیز هر جلسته  1دقیقه نستبت به جلسة قبل افزایش داشت .برای
گرم کردن نیزآزمودنیها در ابتدای هر جلستتة تمرینی به مدت  3دقیقه با
ستترعت  1متر در دقیقه دویدند و ستتپس برای رستتیدن به ستترعت مورد
نمربه ازای هر دقیقه 4 ،متر در دقیقه به ستترعت نوارگردان افزوده شتتد.
برای سرد کردن بتدن درانتهای هر جلسة تمرینی نیز سترعت نوارگردان
به طور معکوس کاهش یافت تا به سترعت اولیته برستد (. )13
کتتتل برنامة تمرینی روی نوارگردان بدون شیب انجام گرفت .این برنامة
تمرینی با توجه به هزینة اکستیژن طراحی شتتتتد که با شدت  54تا 15
درصتتد حداکثر اکستتیژن مصتترفی به اجرا درآمد ( . )11بر استتاس نتایج
تحقیقات قبلی ،برنامتتتتة تمرینی مورد استتفاده در تحقیق حاضر از نوع
هوازی بود و اثربخشی آن قبلاً به کرات گزارش شده است (18و .)13در
پایان شتتش هفته پس از بیهوش کردن حیوانات با تزریق داخل صتتفاقی
کتتامین ( )54mg/kgو زایلازین ( ،)14mg/kgبافت قلب برای بررستتتی
بیان ژن های مربوطه از بدن جدا شد.
برای استتتخراج  mRNAاز کیت  Gen allبا Cat #3505151و استتتخراج
 micro RNAاز کیت  Exiqonبا  Cat # 253351استتتفاده گردید .میزان بیان
 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 مرجا محاسبه شد و بیان ژنها
در حالت پایه نسبت به ژن های مرجا با فرمول  2-ΔΔCTمحاسبه گردید .سپس
نتتایج نهتایی بیان هر ژن ( )expression ratioتوستتط نرم افزار آنالیز گردید.
مشخصات پرایمرهای استفاده شده در جدول  1آمده است .پرایمرهای  Mir-29و
مرجا آن  U6از شرکت اگزیکون تهیه شد.
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 اطلاعات در  Real-time PCRو کمی سازی مقادیر
بیان ژن هدف مورد نمر از فرمول  2–∆CTاستتتتفاده شتتتد و داده ها
برای محاستبات به نرم افزار  spssمنتقل شد .برای بررسی نرمال بودن
توزیا نمرات متغیرها از آزمون شتتاپیرو -ویلک استتتفاده شتتده استتت و
مشتتخص شتتد داده ها دارای توزیا طبیعی می باشتتند .همه داده های
تحقیق بصتتتورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شتتتده اند .برای آزمون
فرضیهها  ،از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
معنادار بودن نتایج با  p≤5/50مورد پذیرش قرار گرفت.

نتایج
در پایان مرحله نگهداری رت ها ،اورایکتومی موجب افزایش معنادار وزن
بدن در مقایستتته با دیگر گروهها گردید (. .) p≤4/45همچنین پس از
شتتتش هفتته افزایش معنتاداری در وزن بدن گروه های تحت درمان و
تمرین درمقایستته با گروه شتتم مشتتاهده گردید که این افزایش در گروه
 OVXبیشتتتتر بود (( ) p≤4/45جدول  .)4میانگین ﻏذای مصتتترفی
گروههای مورد مطالعه درمقایسته با گروه شتم تفاوت معنادار نشان نداد
(.) p≥4/45

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)
450/1±4/6
* 483/4±0/4
465/0±5/3
463/1±3/5
460/4±0/4

وزن قلب (گرم)
4/133 ± 5.6
4/818 ± 4.3

نسبت وزن قلب به بدن ()%
4/4310 ± 4.1
4/4314 ±4/6

16/03±4.16
16/13 ± 3.64

4/803 ± 6.0
4/854 ± 3.5
4/851 ± 0.5

4/4344 ± 1.3
4/4344 ± 4/0
4/4345 ± 1/1

15/33 ± 3.64
15/80 ± 4/14
16/43 ± 3/41

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=4/33نتایج آزمون تعقیبی توکی در نمودار  1آورده

میانگین غذای مصرفی)(g/day

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
منمم 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 37 
بحث و نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاضر نشان داد پس از اجرای شش هفته تمرین استقامتی
تداومی ،میانگین وزن رت ها بین دو گروه اواریکتومی و شم تفاوت معناداری
داشتتته استتت .رت های اواریکتومی شتتده افزایش قابل توجهی در وزن بدن
داشتتند و اضافه وزن عاملی برای بروز بیماری های قلبی عروقی می باشد و
می تواند ناشتی از کمبود استروژزن باشد .این یافته همسو با نتایج تحقیقات
مختلفی است که نشان داده اند در دوران یائسگی منبا اصلی تولید استروژن،
بافت چربی استتت ( )44و زنان یائستته چاق در مقایستتته با زنان دارای وزن
طبیعی ،سطوح استروژن بالاتری دارند ( .)10مونیکوف و همکاران نشان دادند
زنان چاق دارای توده چربی بیشتتر ،ستط استروژن بالاتری دارند. .همچنین
آنها مشاهده کردند  14ماه تمرین هوازی و مقاومتی با شدت متوسط در زنان
یائسته ستطوح استروژن و چربی بدن را بطور معناداری کاهش می هد (.)41
لی و همکتاران ( )4414افزایش وزن و  LDLرا در گروه  OVXو کاهش
وزن را در گروه تمرین و ستتویا مشتتاهده کردند ( .)11از طرفی آتیکستتون و
همکاران با تحقیقی بر روی  114زن یائستته مشتتاهده کردند  14ماه تمرین
هوازی با شتدت متوستط تاثیری بر متابولیت های استروژن ندارد .در حالیکه
مک تیرنان و همکاران ،کوپلند و همکاران  ،کملر و همکاران شتتاهد تغییرات
استتتروژن بعد از فعالیت بدنی بودند ( .)44بنابراین از نتیجه تحقیق حاضتتتر
برمی آید که کمبود ستط استتروژن در رت های اواریکتومی شده سازگاری
افزایش چربی را برای جبران کمبود استتتروژن ستتبب می شتتود .ولی تمرین
استتتقامتی تداومی میتواند روند اضتتافه وزن را کنترل کرده و درصتتدد جبران
عوارض یائسگی برآید.
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بیان  mir29در رت های اواریکتومی
شتده کاهش یافته استت که این کاهش در گروه  ovxچشمگیر است .نتایج
تحقیق نشان می دهد که مصرف سویا و تمرین تداومی بصورت مجزا و توام
از کتاهش بیتان ژن  mir29در رت هتای اوریکتومی شتتتده جلوگیری می
کنند.که تاثیر مصترف سویا به تنهایی از تمرین تداومی منمم در جلوگیری از
کتاهش بیتان ژن  mir29بیشتتتتر استتتت .در گروهی که تمرین به همراه
استتروژن درمانی داشتند نتایج تقریبا مشابه گروه تمرین مشاهده شد .سوسی
و همکتاران ( )4411افزایش بیتان ژن را پس از ی فعالیت منمم شتتتنا تایید
کردند و مشاهده کردند  mir29فیبروز کلاژنی در هایپرتروفی قلب را کاهش
می دهد ( .)14نتایج تحقیق حاضر همسو با تحقیقات ملو و همکاران (،)4410
وان و همکتتاران ( ،)4410حبیبی و همکتاران ( ،)4416جورکش و همکتتاران
( )4418می باشتتد که تاثیر تمرینات استتتقامتی منمم را بر بیان  mir29در
رت های اوریکتومی بررستی کردند .تمام تحقیقات ککر شتده نشان دادند که
بیتان  mir29در رتهتای اواریکتومی کاهش یافته ولی تمرین و استتتتروژن
درمانی باعث پیشگیری از کاهش بیان  mir29در رت های اواریکتومی شده
استتت .درمقابل النقاش و همکاران ( )4443نشتتان دادهاند که درمان دو روزه
موشهای صتتتحرایی اواریکتتتتومی شتتتده بتتتا جنیستتتتئین باعث بهبودی
معنتاداری در فعالیتت مکتانیکی قلتب نمیشود ( .)43درتحقیقی دیگر النقاش
و همکاران نتیجه گرفتند که درمان شتتش هفته ای موشتتهای صتتتتتتحرایی
اواریکتتتومی شتتده بتا جنیستتئین و ورزش به تنهایی و توام با هم عملکرد
قلبی عروقی را افزایش نمیدهتد ( .)40مطالعات متعدد نشتتتان می دهد که
تمرینات ورزشتی  miRNAsرا در عضله اسکلتی ،قلب و عروق و سیستم
ایمنی بتدن تنمیم میکننتد ( .)13این تغییرات بیان ژن های هدف را تنمیم
می کند و در نتیجه منجر به ستتتازگاریهای کوتاه و طولانی میگردد .جالب

توجه استتت ،بیان  miRNAsبر انتخاب نوع تمرین بستتتگی دارد ( )45با
این وجود ،مکتانیزم هتای مولکولی کته از طریق آن تمرینات ورزشتتتی بیان
 microRNAsرا تحت تاثیر قرار می دهد تا حدودی ناشتتتناخته باقی می
ماند.
نتیجه گیری
تمرینات ورزشی یکی از راهکارهای فیزیکی در حفظ سلامت بدن و پیشگیری
از برخی عوارض حاصل از اختلالات فیزیولوژیک مثل یائسگی و چاقی حاصل
از رژیم های ﻏذایی پر چرب می باشد و یکی از اثرات مفید تمرین  ،نقش آن
در بیان  microRNAsمی باشتد که نتایج پژوهش حاضر این امر را تایید
می کند از طرفی فیتواستتتتروژن ها قادرند اثرات منفی التهاب مزمن بر روی
ستیستم قلبی عروقی را کاهش دهند .با توجه به نتایج پژوهش حاضر و یافته
های قبلی مبنی بر تاثیرات سو استروژن درمانی در زنان یائسه انجام تمرینات
تداومی می تواند جایگزین مناسبی برای پیشگیری از ریسک فاکتورهای قلبی
در نمر گرفته شتتود .در همین راستتتا پیشتتنهاد می شتتود مدل های مختلف
تمرینی در بیان  mir-29مورد پژوهش قرار گیرد.
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