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ABSTRACT

Background and Aim: Endurance training causes cardiac remodeling, one of
the factors that adjusting expression of more genes of heart is miR-133. The
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expression in wistar rats’ heart.
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Materials and Methods: In this experimental study, 14 rats were housed
under controlled conditions for 4 weeks, after familiarization they were
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randomly assigned to control (7 rats) and experimental (7 rats) groups. The
Endurance training
experimental group performed 14 weeks, 6 session per week an endurance
Left ventricle
training program (that gradually reached to 60 min and 30 m/min) on treadmill.
48 hours after the end of the last session, all animals were anesthetized and
miR-133
sacrificed. Then, the their heart were removed and after tissue homogenization
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of left ventricle, and RNA extraction, and cDNA synthesis, the expression level
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miR-133 expression was evaluated by using t-test at p≤ 0.05 level.
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Findings: After 14 weeks endurance training, the expression of heart miR-133
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in experimental group was significantly increased (p=0.007) than control group
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which coincided with increase of the rate of left ventricular mass to weight body
(p=0.012).
Conclusion: Regarded to structural changes of heart, it seems the part of
heart adaptation to endurance exercise caused by increase in miR-133
expression.
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مقاله پژوهشی

بررسی اثر یک دوره فعالیت استقامتی بلند مدت بر ساختار قلب و بیان  miR-133در موشهای
صحرایی
راضیه رضایی
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 ،محمد فتحی
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 .1گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .2گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران.
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زمینه و هدف :فعالیت استقامتی موجب تجدید ساختار قلب میشود ،یکی از عواملی که بیان

تاریخ پذیرش98/02/25 :

بسیاری از ژنهای قلب را تنظیم میکند miR-133 ،است  .هدف این پژوهش بررسی تاثیر تمرین
استقامتی بر بیان  miR-133قلب در موشهای صحرایی نژاد ویستار بود.

واژگان کلیدی

مواد و روشها :در این پژوهش تجربی 14 ،سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به مدت  4هفته در

بطن چپ

*نویسنده مسئول:

شرایط کنترل شده ،نگهداری شدند .بعد از آشناسازی بهطور تصادفی به دو گروه شاهد ( 7سر) و
تجربی ( 7سر) تقسیم شدند .گروه تجربی یک برنامه تمرینی  14هفتهای ،هفتهای  6جلسه (که
بهتدریج به  60دقیقه و  30متر بر دقیقه رسید) را روی نوار گردان اجرا نمودند 48 .ساعت پس از
پایان آخرین جلسه ،بیهوش و تشریح شدند .سپس قلب آنها خارج شده و بعد از هموژن بافت
بطن چپ و استخراج  RNAو سنتز  cDNAبا استفاده از روش  ،Real-Time PCRمیزان بیان
 miR-133بطن چپ اندازهگیری شد .با استفاده از آزمون آماری تی ،میزان بیان  miR-133در
سطح  0/05ارزیابی شد.
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تهران ،دانشگاه لرستان ،دانشکده علوم انسانی ،کد

یافتهها :پس از  14هفته تمرین استقامتی ،میزان بیان  miR-133قلب در گروه تمرینی بهطور
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معنیداری ( )p=0/007نسبت به گروه شاهد افزایش یافت که با افزایش معنیدار نسبت توده حجم
بطن چپ به وزن بدن همراه بود (.)p=0/012

نمابر+98 66 3312 0401 :

نتیجهگیری :با توجه به تغییرات ساختاری قلب ،میتوان گفت که احتماالً بخشی از سازگاری قلب

تاریخ انتشار98/05/27 :

تمرین استقامتی
miR-133
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به تمرین استقامتی ناشی از افزایش بیان  miR-133باشد.
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 .1مقدمه

آپوپتوزیس ،دستگاه خود هدایتی قلبی ،میوژنز ،هایپرتروفی و

فعالیت ورزشی موجب تجدید ساختار فیزیولوژیکی قلب میشود

رشد عضله اسکلتی و قلبی نقش دارد ( .)15میزان بیان

( )1این تجدید ساختار وابسته به نوع تمرین ،توسط فاکتورهای

 miR-133در مدت هایپرتروفی قلبی کاهش مییابد ( )16و

متعدد و مسیرهای پیامرسانی متفاوتی انجام میشود ( )3 ،2و

مشخص شده این کاهش در تجدید ساختار قلب و برنامه

مستلزم تغییر در فعالسازی بیان بسیاری از ژنهایی است که

هایپرتروفی قلبی نقش دارد و حذف آن در موش منجر به

در ساختار و عملکرد قلب نقش دارند ( .)4از جمله عوامل موثر

ناهنجاری شدید از قبیل نقص در دیواره بطن و دهلیز راست در

در تغییر بیان ژنها )miRs( microRNAs ،هستند

اثر کاردیومیوپاتی و فیبروز مفرط میشود (.)2

(RNA ،miRs .)6 ،5های کوتاه تکرشتهایاند که بیان ژنهای

به نظر می رسد که تحریکات خارج سلولی از طریق مسیرهای

هدف خود را به وسیله اتصال به ناحیه  3پریم غیرترجمهای

پیام رسانی موجب فعالکردن فاکتورهای رونویسی  MEF2و

 mRNAژن هدف کاهش میدهند و از ترجمه آنها جلوگیری

 myoDمیشود که آنها نیز باعث القای رونویسی miR-133

میکنند ( .)7تحقیقات نشان داده که برخی از  miRsبهطور

میشوند ،سپس این  miRپروتئین  SRFرا مهار میکند (.)17

ویژه در بافتهای خاصی بیان میشوند ( .)8از جمله این miRs

تحریکات خارج سلولی ممکن است آسیب یا فعالیتهای

میتوان به  miR-133اشاره کرد که صرفاً در بافت عضالنی بیان

انقباضی باشد ،فعالیتهای انقباضی در قالب تمرینات استقامتی

میشود و به همین دلیل آنها را مایومیر ( )myomiRمینامند

و مقاومتی موجب تحریک تغییرات ساختاری و عملکردی ()18

و فرآیندهای گوناگون عضله مانند تکثیر ،تمایز ،تعیین نوع تار،

بهصورت هایپرتروفی و یا تغییر در میزان آنزیمهای درگیر در

انقباضپذیری ،هایپرتروفی ،آتروفی و پاسخدهی به استرس را از

تولید انرژی میشود (.)19

طریق تنظیم بیان ژنهای کلیدی کنترلکننده عضله تنظیم

تحقیقاتی در مورد  miR-133صورت گرفته ( ،)2اما پژوهش در

میکنند ( ،)10 ،9بنابراین به نظر میرسد وسیلهای برای ایجاد

مورد پاسخ این عامل در قلب به فعالیت بدنی که وضعیت

تعادل بین فرآیندهای رشد و تمایز میوبالست و تنظیم چرخه

ساختاری خود قلب مورد توجه قرار گیرد بسیار کم است.

رشد و نمو عضالت باشند ( .)11بیماریهای قلبی از عوامل

بنابراین سوال اصلی این مطالعه این است که آیا فعالیتهای

اصلی مر گ و میر در قرن حاضر هستند و پژوهشهای زیادی

استقامتی بلندمدت که پروتئینهای ساختاری و آنزیمی قلب را

در ارتباط با شناسایی ،پیشگیری ،کنترل و درمان این

تحت تاثیر قرار میدهد بر بیان  miR-133تاثیر دارد؟ بنابراین

بیماریها صورت گرفته است (.)11

هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره فعالیت استقامتی

کشف  myomiRsبه خصوص  miR-133در سالهای اخیر

بلندمدت بر بیان  miR-133قلب در موش صحرایی نژاد نر

موجب شده بخشی از پژوهشهای مرتبط با قلب و سالمتی آن،

ویستار بود.

در این حوزه متمرکز شود miR-133 .به وسیله عوامل رونویسی
(Myocyte enhancer ( ،SRF )Serum Response Factor

 .2مواد و روشها

 MEF2 )factor2و (myoD )Myogenic differentiation

در این پژوهش تجربی که با کد اخالق در معاونت پژوهشی

تنظیم میشوند ( )12و دارای  22نوکلئوتید است که در تکثیر

دانشگاه لرستان ( )1396345/52ثبت شد  20موش صحرایی

و تمایز سلولهای عضالنی در بافت عضله نقش دارد (.)13

نر نابالغ نژاد ویستار (با  5هفته سن) از انستیتو پاستور خریداری

 miR-133موجب افزایش تکثیر میوبالستها میشود که این

شد .موشها برای رسیدن به سن بلوغ و سازگاری با محیط

کار را از طریق سرکوب ( SRFفاکتور موردنیاز برای تکثیر

جدید به مدت  4هفته در محیط آزمایشگاه با شرایط خاص

سلولی) انجام میدهد ( .)14 ،13همچنین  miR-133در

(میانگین دما  22±3درجه سانتیگراد ،دسترسی آزاد به آب و
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غذا و شرایط چرخه تاریکی و روشنایی  12:12ساعت) در 5

در پایان هفته ششم به  30متر در دقیقه رسید .نهایتا در

قفس یکسان ( 4سر در هر قفس) نگهداری شدند .بعد از بلوغ

هفتههای هفتم تا دهم بهتدریج  5درجه بر شیب نوارگردان

وزن آنها به  223 ± 24گرم رسید .سپس برای آشنایی با

(ابتدای هر هفته تقریباً  1/2درجه شیب) اضافه شد .این پروتکل

فعالیت ورزشی و دویدن روی نوارگردان یک دوره آشناسازی (5

[ 60دقیقه دویدن (شامل  5دقیقه گرم کردن با سرعت  12متر

جلسه با سرعت  9متر در دقیقه ،به مدت  5دقیقه در هر جلسه)

در دقیقه 50 ،دقیقه دویدن با سرعت  30متر در دقیقه ،با شیب

برای همه آنها در نظر گرفته شد ،سپس بهطور تصادفی به دو

 5درجه به عنوان بخش اصلی پروتکل و در نهایت  5دقیقه

گروه تجربی ( 10سر) و شاهد ( 10سر) تقسیم شدند .قابل ذکر

دویدن با سرعت  9متر در دقیقه بهعنوان بخش سرد کردن)] تا

است تعداد  3سر از موشهای گروه تجربی نتوانستند پروتکل

پایان هفته چهاردهم حفظ شد .پروتکل بین ساعات  5تا 7

تمرینی را به پایان برسانند ،از اینرو همراه با  3سر از موشهای

بعدازظهر اجرا میشد 48 .ساعت (برای اجتناب از تاثیر جلسه

گروه شاهد (بهطور تصادفی) از مطالعه خارج شدند .بنابراین

پایانی) پس از پایان آخرین جلسه تمرینی ،موشها با ترکیبی

تعداد نهایی آنها برای هر گروه به  7سر رسید .بر اساس

از کتامین ( 50میلی گرم به ازای هر کیلوگرم) و زایالزین (5

مطالعات ( )20یک پروتکل فعالیت استقامتی شامل  14هفته،

میلیگرم به ازای هر کیلوگرم) بیهوش شدند .بعد از بیهوشی

هفتهای  6روز دویدن روی نوارگردان به عنوان پروتکل پژوهش

کامل قلب تحت شرایط استریل خارج و بطن چپ نیز جدا شد

در نظر گرفته شد .هر جلسه با یک بخش  5دقیقهای با سرعت

که هر دو (قلب و بطن) بهطور جداگانه با دقتی تا  4رقم اعشار

 12متر در دقیقه با هدف گرمکردن شروع میشد .در جلسه

با ترازوی دقیق ( A&Dژاپن) اندازهگیری شدند .در حالت

اول ،بخش اصلی پروتکل  12دقیقه بود ،اما بهطور هفتگی مدت

بیهوشی وزن پایانی موشها نیز اندازهگیری شد .بعد از

زمان بخش اصلی پروتکل افزایش یافت (در هفته اول تا سوم،

اندازهگیری وزن بطن چپ و قلب ،این بافتها بالفاصله در

هر روز  2دقیقه به مدت زمان اجرای بخش اصلی پروتکل اضافه

میکروتیوب جاسازی شده و وارد تانک نیتروژن مایع شدند .پس

شد)؛ بهطوری که در پایان روز بیستم ،مدت زمان بخش اصلی

از پایان این مراحل ،میکروتیوبها به یخچال  -80درجه

پروتکل به  50دقیقه رسید و با در نظر گرفتن  5دقیقه برای

سانتیگراد انتقال داده شدند .ارزیابی بیان  miR-133با استفاده

گرمکردن و  5دقیقه نیز برای سردکردن ،مدت زمان کل تمرین

از روش  Real–Time PCRصورت گرفت که در شکل  1نشان

به 60دقیقه رسید .تمرین با سرعت  20متر در دقیقه شروع شد

داده شده است.

و هر هفته  2متر بر دقیقه به سرعت اضافه گردید؛ بهطوریکه
جدول  .1مشخصات پرایمرهای مورد استفاده در پژوهش
205320 rno-miR-133a, LNA™ PCR primer set, UniRT. miRCURY LNA™ Universal
RT microRNA PCR, microRNA primer set.
™203907U6 snRNA (hsa, mmu, rno) PCR primer set, UniRT. miRCURY LNA
Universal RT microRNA PCR, reference gene primer set. NCBI Symbol U6snRNA,
NCBI Accesion: x59362

miR-133
U6

برای استخراج  RNAاز بافتهای هموژن شده ،به 100

آلمان) و نسبت طول موج  260و  280نانومتر ارزیابی شد.

میلیگرم از بافت داخل میکروتیوب 1 ،میلیلیتر ترایزول

غلظتهای به دست آمده در دامنه  1/6تا  1/8قرار داشتند .برای

(شرکت کیاژن) اضافه شد و ادامه کار طبق دستورالعمل

رونویسی  RNAبه  cDNAاز کیت شرکت  Exiqonدانمارک

استخراج  RNAبا استفاده از ترایزول انجام شد .غلظت RNA

با کت نامبر ( cat# 203300 )203300استفاده شد .تمام

با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر (شرکت Eppendorff

مراحل مطابق دستورالعمل شرکت سازنده انجام گردید.
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تر موسایکلر مورداستفاده در این مرحله متعلق به شرکت

از آنجا که اندازه قلب و بطن چپ با اندازه بدن در ارتباط است،

 Eppendorffآلمان بود.

برای نرماالیز کردن هایپرتروفی و اندازه قلب و بطن چپ ،از

برای سنتز  cDNAاز کیت سنتز  cDNAبرای  miRمتعلق به

نسبت تغییرات وزن قلب و بطن چپ به وزن بدن استفاده

شرکت  Exiqonدانمارک استفاده شد و تمام مراحل مطابق

میکنند ( .)21برای ارزیابی تغییرات ساختاری توده قلب در اثر

دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد .بهطور خالصه چرخه

فعالیت استقامتی ،نسبت وزن بطن چپ به وزن بدن و وزن قلب

دمایی در ترموسایکر (شرکت  Eppendorffآلمان) برای سنتز

به وزن بدن بهطور دقیق محاسبه شد .بعد از انتقال اطالعات به

 cDNAبهصورت زیر بود که ابتدا به مدت  60دقیقه در دمای

نرمافزار اکسل با استفاده از فرمول  ،2 -∆∆ctمیزان بیان miR-

 42درجه سانتی گراد قرار گرفتند ،در پایان دما به  95درجه

 133محاسبه گردید ( .)22از نرمافزار  SPSSنسخه  20برای

سانتیگراد به مدت  5دقیقه رسید و واکنش غیرفعال شد و بعد

استخراج نتایج استفاده شد .ابتدا جهت نرمالبودن توزیع دادهها

از سرد شدن به دمای  -20انتقال داده شدند .سایبرگرین

از آزمون شاپیرو -ویلک استفاده گردید که مشخص شد توزیع

مسترمیکس برای  miR-133با کتنامبر (cat# )203450

دادهها طبیعی میباشد .به منظور تعیین اختالف میانگین بین

توالی

گروه شاهد (شاخص عدد  1بود) و تجربی ،از آزمون تی استفاده

 )UUUGGUCCCCUUCAACCAGCUGو کنترل آن،

شد .در کلیه موارد ،سطح معنیداری  p>0/05در نظر گرفته

یو سیکس ( ،)U6متعلق به شرکت  Exiqonدانمارک بود .طبق

شد.

،203450

پرایمرهای

miR-133

(با

دستورالعمل کیت ،برای یک نمونه  10میکرولیتری ،ترکیبی
ازمسترمیکس ( 5میکرولیتری) ،پرایمر ( 1میکرولیتری) و

 .3مالحظات اخالقی

 4( cDNAمیکرولیتری) رقیق شده استفاده شد .در هر ،RUN

این پژوهش تجربی با کد اخالق  1396345/52در معاونت

یک نمونه به عنوان کنترل منفی (برای تعیین آلودگی

پژوهشی دانشگاه لرستان تایید شد.

مسترمیکس) در نظر گرفته شد و کنترل داخلی  ،U6کنترل
مثبت (گروه شاهد) و  miR-133همزمان در یک  RUNارزیابی

 .4یافتهها

شدند .مطابق دستورالعمل کیت سایبرگرین چرخه دمایی

نتایج این پژوهش در قالب آمار توصیفی (میانگین و انحراف

بهصورت زیر بود :ابتدا دمای  95درجه سانتیگراد به مدت 30

معیار) و آمار استنباطی در جدول  2عرضه شده است .در شکل

ثانیه اعمال شد ،سپس تا  40سیکل بهطور متناوب ،دمای 60

 1سیکل آستانه بیان  miR-133و رفرنس ( )U6مشخص شده

درجه سانتیگراد به مدت  30ثانیه اعمال گردیدکه مابین آنها

است .در نمودار  1و  2مشخص شد که تغییرات ساختاری در

یک چرخه  95درجه سانتیگراد به مدت  5ثانیه قرار داشت.

اثر فعالیت استقامتی در قلب و بطن چپ موشهای صحرایی رخ

قبل از ارزیابی نهایی بیان ژن طبق دستورالعمل تکنیک

داده است و نتایج آزمون تی هم نشان داد که نسبت وزن قلب

 Real-Time PCRنیاز بود که میزان کارآیی کنترل داخلی

به وزن بدن در موشهای گروه تجربی بهطور معنیداری باالتر

 U6و  miR-133بررسی شود ،با ارزیابی  5رقت (از رقت  1به

از گروه شاهد بود ( .)p=0/005همچنین مشخص شد که نسبت

 1تا  1به  )10000مشخص شد که میزان کارآیی در باالترین

وزن بطن چپ به وزن بدن در موشهای گروه تجربی بهطور

میزان خود یعنی  1است .بعد از تعیین کارآیی ،نمونهها بهصورت

معنیداری باالتر بود ( .)p=0/012همانطور که در نمودار  3و

دوتایی ارزیابی شدند .بعد از به دست آوردن آستانه سیکل

آزمون تی ( )t=4/039مشخص شده است 14 ،هفته تمرین

) )CT ،Cycle Thresholdدوتایی برای هر نمونه ،میانگین

استقامتی موجب افزایش معنیداری ( )p=0/007در بیان

آنها محاسبه شد و با استفاده از  Excelبه  ΔΔctتبدیل شدند.

 miR-133عضله قلب موشهای گروه تجربی میشود .اما در
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این پژوهش تغییر معنیداری در شاخصهای وزن قلب ،وزن
بطن چپ ،وزن پایانی و نسبت وزن بطن چپ به وزن قلب دو
گروه تجربی و شاهد مشاهده نشد (جدول .)2
جدول  .2آمار توصیفی برخی از شاخصهای این پژوهش
شاخصها
وزن قلب (گرم)
وزن بطن چپ
(گرم)
وزن نهایی موشها
نسبت وزن بطن
چپ به وزن قلب

گروه
تمرینی ()n=7
کنترل ()n=7
تمرینی ()n=7
کنترل ()n=7
تمرینی ()n=7
کنترل ()n=7
تمرینی ()n=7
کنترل ()n=7

شکل  .1نمودار میزان بیان و سیکل آستانه  miR-133و رفرنس آن

میانگین
1/237
1/147
/7591
/7396
331/2
361/3
0/6136
0/6465

انحراف معیار
/0596
/0963
/049
/0447
33/4
16/8
0/027
0/038

مقادیر t

p

2/09

0/058

0/777

0/452

-2/21

0/055

1/84

0/091

نمودار  .2نسبت وزن بطن چپ به وزن نهایی بدن در موشهای گروه شاهد و
تجربی :* .تفاوت میانگین نسبت وزن قلب به وزن نهایی بدن در دو گروه در سطح
 p=0/011معنیدار است.

نمودار  .3تاثیر یک دوره تمرین استقامتی بر بیان ( miR-133نرمال شده با
 )U6در عضله قلب گروه شاهد و تجربی :** .تفاوت میانگین بیان miR-133
در دو گروه در سطح  p≤0/001معنی دار است.
نمودار  .1نسبت وزن قلب به وزن نهایی بدن در موشهای گروه شاهد و تجربی.
** :تفاوت میانگین نسبت وزن قلب به وزن نهایی بدن در دو گروه در سطح
 p=0/005معنیدار است.
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(همان پروتکل کم شدت تا هفته  ،8از هفته  9به بعد دو بار در
روز و از هفته  10به بعد  3بار در روز تمرین کردند) را اجرا
کردند ،میزان بیان  miR-133در عضله قلب در اثر هر دو شدت
شکل  .2نمایش محصول ( PCRروی ژل آگاروز  1/8درصد)  miR-133عضله
قلب (با اندازه محصول  )102و ( U6با اندازه محصول ( )94از راست به چپ ،u6
 miR-133گروه تجربی و  miR-133گروه کنترل).

تمرین ،کاهش یافت .هرچند تفاوت معنیداری در بیان
 miR-133در شدتهای تمرین مشاهده نشد ،اما کاهش در
پروتکل کم شدت بیشتر بود ( )25که این موضوع را روشن

 .5بحث

میکند که بیان  miR-133به شدت و مدت تمرین وابسته

نتایج این تحقیق نشان داد که  14هفته تمرین استقامتی ،میزان

است؛ به این معنی که در شدتها و مدتهای باالی تمرینی،

بیان  miR-133قلب گروه تمرین کرده را بهطور معنیداری

میزان آن زیاد کاهش نمی یابد و یا کاهش آن معنیدار نیست

افزایش میدهد .این افزایش با تغییرات ساختاری

( ،)2هرچند تفاوت زیادی بین نوع عضالت اسکلتی و قلبی وجود

اندازهگیریشده قلب و بطن چپ (بعد از نرمالکردن آنها با

دارد .البته برخی پژوهشها در فعالیتهای مقاومتی نشان دادند

وزن بدن) همراه بود .به این معنی که وزن توده بطن چپ و

که بیان  miR-133در عضالت اسکلتی تحت تاثیر  12هفته

توده کامل قلب به نسبت وزن بدن افزایش مییابد ،یافتهای که

تمرین مقاومتی ( 5روز در هفته) قرار نمیگیرند ( .)26با توجه

هایپرتروفی قلب در اثر فعالیت استقامتی را تایید میکند.

به نتایج این پژوهش به نظر میرسد افزایش بیان miR-133

 miRsبیان ژن ها را از طریق جلوگیری از شروع ترجمه

در ایجاد هایپرتروفی قلبی نوع فیزیولوژیکی الزم است و نباید

 mRNAو یا افزایش تجزیه  mRNAسرکوب میکنند (. )7

نتایج به دست آمده در هایپرتروفی پاتولوژیک را با هایپرتروفی

تحقیقات نشان دادهاند که بیان  miRsبا هایپرتروفی عضالت

نوع فیزیولوژیک مقایسه کرد ،زیرا مکانیزمهای آن متفاوت است

در ارتباطند ( )24 ،23و همچنین بیان کاردیومیوسیتها را

( .)27کاهش بیان  miR-133میتواند نشانهای از تاثیر مثبت

تنظیم می کند .در تحقیقی مشخص شد که میزان بیان

فعالیت های استقامتی بر قلب باشد ،زیرا افزایش آن موجب

 miR-133قلب موشهای تمرینکرده استقامتی کاهش مییابد

سرکوب  SRFمیشود ،فاکتوری که در موشهای ترانسژنیک

( )2که با نتایج این پژوهش تناقض داشت .احتماالً نوع تمرین

(با افزایش بیان ژن  )SRFبا گسترش کاردیومیوپاتی ،گشادی

موجب این تناقض است ،زیرا در آن پژوهش موشها درگیر

چهار حفره قلب و افزایش میزان رسوب کالژن و همچنین

تمرینات تناوبی با شدتهای باال بودند ،در صورتیکه در پژوهش

فیبروز قلب همراه است .از طرف دیگر ،حضور  SRFبرای

حاضر نوع تمرین استقامتی بود و شدت آن کمتر بود.

سازماندهی و تمایز سلولهای قلب ضروری است ( .)28بنابراین

بیان  ،miR-133افزایش اندازه کاردیومیوسیتها و دیگر

افزایش و یا کاهش بیش از حد این فاکتور در پاسخ به یک

مارکرهای هایپرتروفی را مهار میکند ( .)2از طرف دیگر،

محرک موجب اختالل در بافت قلب میشود که این تنظیم

تنگشدن سرخرگ آئورت موشها (مدلی که موجب

بسیار دقیق توسط  miR-133صورت میگیرد (.)28 ،11

هایپرتروفی پاتولوژیکی قلب میشود) ،موجب کاهش میزان بیان

هرچند در این تحقیق میزان  SRFاندازهگیری نشد .یکی از

 miR-133میشود ،اما این کاهش در هایپرتروفی نوع

یافتههای مهم این پژوهش افزایش وزن بطن چپ و کل وزن

فیزیولوژی کمتر است .بیشتر گزارشها نشان دادهاند که بیان

قلب نسبت به بدن موشهای صحرایی بود که نشاندهنده

 miR-133در عضالت اسکلتی کاهش مییابد ( .)10به عنوان

هایپرتروفی فیزیولوژیکی است .این یافته از این پژوهش با اکثر

مثال ،موشهایی که دو نوع پروتکل تمرین استقامتی کم شدت

یافتهها در پژوهشهای مشابه همخوانی دارد ( ،)29زیرا تجدید

( 10هفته شنا 5 ،روز در هفته به مدت یک ساعت) و شدید

ساختار عضله قلب در پی چالشهای متابولیکی که توسط
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فعالیت استقامتی ایجاد میشود رخ میدهد ( .)30از جمله

 .7تقدیر و تشکر

محدودیتهای تحقیق حاضر این بود که پروتئینهای

از همه کسانی که در اجرای این پژوهش همکاری داشتند

پاییندست  miR-133ارزیابی و بررسی نشدند؛ بنابراین

قدردانی میشود .بخشی از هزینه این پژوهش توسط معاونت

پیشنهاد میشود ضمن بررسی مجدد سازگاری ایجادشده در

پژوهشی دانشگاه لرستان و بخش دیگر توسط نویسندگان تأمین

قلب ،پروتئینهای هدف  miR-133نیز ارزیابی شود.

گردید.

 .6نتیجهگیری

 .8سهم نویسندگان

بر طبق نتایج این پژوهش میتوان گفت که فعالیتهای

نویسنده معیارهای استاندارد نویسندگی بر اساس پیشنهادات

استقامتی بلندمدت که موجب تغییرات ساختاری قلب و بطن

کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا بود.

چپ میشود ،موجب افزایش بیان  miR-133نیز میگردد و
احتماال افزایش بیان  miR-133در تغییرات ساختاری

 .9تضاد منافع

ایجادشده در قلب و بطن چپ در اثر تمرین استقامتی سهیم

بدینوسیله نویسنده تصریح مینماید که هیچگونه تضاد منافعی

است.

در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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