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چکیده
هدف :سالمندی با اختالالت عمومی در متابولیسم چربی و عوامل التهابی همراه است که به آترواسکروز منجر میشود.
هدف از این مقاله ،بررسی تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی شدید و متوسط بر  MicroRNAهاي مرتبط با انتقال معکوس
کلسترول در موش های سالمند است.
روش ها :سی سر موش صحرایی نر نژاد ویستار مسن ( 23ماهه) ،به صورت تصادفی براساس وزن موشها در شروع
پژوهش در دو گروه تمرینی و یک گروه کنترل ،شامل گروه تمرین مقاومتی با شدت متوسط ( ،)n=10تمرین مقاومتی با
شدت باال ( )n=10و گروه کنترل ( )n=10قرار گرفتند .تمرین مقاومتی ،شامل  8هفته تمرین مقاومتی نردبان با شدت
زیاد ( %80از  )MVCCو شدت متوسط ( %60از  )MVCCو  5روز در هفته بود .بعد از دوره تمرین بیان  miR-33aو
 miR-144و بیان پروتئین  ABCA1به روش  RT–PCRاندازهگیری شد .تجزیه تحلیل آماری با استفاده از آزمون آنوا با
سطح معنی داری ( )P≥0/05انجام شد.
نتایج :نتایج نشان داد ،میزان بیان  miR-33aو  miR-144دو گروه مقاومتی شدید و مقاومتی متوسط به طور معنیداری،
کمتر از گروه کنترل بود و میزان بیان  mRNAژن  ABCA1گروه مقاومتی شدید ،پس از هشت هفته تمرین افزایش
معنیداری داشت ( .)p>0/05البته تفاوت میزان بیان  miR-33aو  miR-144متعاقب تمرین مقاومتی شدید و متوسط
معنیدار نبود ( .)p<0/05با این حال ،در باره بیان  mRNAژن  ABCA1تفاوت معنی داری در دو گروه مقاومتی شدید و
متوسط مشاهده شد.
نتیجه گیری :به نظر می رسد ،تمرین مقاومتی با شدت متوسط یا شدید می تواند با کاهش بیان  miR-33aو miR-144
افزایش بیان  mRNAژن  ABCA1در بهبود وضعیت تصلب شرایین افراد سالمند مؤثر واقع شود.
واژههای کلیدی :تمرین مقاومتی ،miR-33a، miR-144، ABCA1 ،آترواسکلروز.

* نویسنده مسئول :شماره تماس ،09133040196 :ایمیلmd.faramarzi@gmail.com :
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مقدمه
بیماریهــای قلبــی عروقــی بــا افزایــش ســن افزایــش
مییابنــد ( .)1عوامــل زیــادی در بــروز و گســترش
آترواســکلروز نقــش دارد کــه مهمتریــن آن کلســترول در
گــردش اســت .هنگامــی کــه مقــدار آن در خــون افزایــش
مییابــد ،ليپوپروتئيــن کمچگالــی )LDL-C( 1در ارتبــاط
بــا گونههــای واکنشپذیــر اکســیژن آن را تعدیــل
میکنــد .در نتیجــه ليپوپروتئيــن کمچگالــی اکســیداز
شــده ســریعاً بــه وســیله ماکروفاژهــای دیــواره عــروق
برداشــت میشــود .ایــن ماکروفاژهــای مملــو از لیپیــد،
بــه عنــوان ســلولهای فــوم شــناخته میشــوند کــه
عامــل اصلــی پالکهــای آترواســکلروز هســتند ( .)4-2از
آنجــا کــه ســلولهای پســتانداران نمیتواننــد کلســترول
اضافــی را کاهــش دهنــد ،لــذا حــذف کلســترول اضافــی
داخــل ســلولی ضــروری اســت .ذرات  HDLقــادر بــه
حــذف کلســترول اضافــی از ســلولهای محیطــی از
طریــق انتقــال معکــوس کلســترول هســتند .انتقــال
معكــوس كلســترول )RCT( 2بــه فراينــد جمــعآوری
کلســترول اضافــي از بافتهــای پيرامونــي از جملــه
ماکروفاژهــاي ديــواره ســرخ رگــی و بازگردانــدن آنهــا
بــه کبــد بــرای پاکســازی از طریــق صفــرا و یــا دفــع
آن از طریــق مدفــوع گفتــه میشــود کــه در ایــن مرحلــه
 3ABCA1نقــش مهمــی ایفــا میکنــد .ایــن فراینــد ،بــه
ویــژه بــرای ماکروفاژهــا در پالکهــای آترواســکلروتیک
مهــم اســت ( .)3 ،2اولیــن رونــد انتقــال معکــوس
کلســترول وابســته بــه پذيرنــده خــارج ســلولي آن يعنــي
آپوليپوپروتئيــن  Aعــاري از ليپيــد يــا داراي حداقــل
ليپيــد اســت کــه ايــن فراينــد توســط ناقــل ABCA1
4
ميانجيگــري شــده و ســبب تشــکيل ذرات پــري بتــا
 HDLمیشــود ( .)5ســپس در مرحلــه بعــد و بــا عمــل
آنزيــم لســيتين کلســترول آســيل ترانســفراز )LCAT( 5ا
HDLهــاي کــروي ســاخته میشــوند .عمــل آنزيــم LCAT
آن قــدر ادامــه مییابــد ،تــا ذرات  HDLتوســط کســب و
اســتريفه شــدن بيشــتر کلســترول از ليپوپروتئيــن هــاي
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ديگــر يــا توســط ترکيــب بــا ذرات کوچکتــر HDL

بالــغ شــوند .در ايــن مرحلــه ،تغييــر شــکل  HDLبالــغ
و انتق��ال کلس��ترول بــه کبــد ،توســط عمــل کلســتريل
استرترانســفرپروتئين )CETP( 6فســفوليپيد ترانســفر
پروتئيــن )PLTP( 7ليپازکبــدي و گیرندههــای رفتگــر
نــوع )SR-B1) B1 8انجــام و ســپس در کبــد کلســترول
توســط آنزیــم کلســترول  7aهیدروکســیالز ()CYP7A1
بــه نم�کـ صف��راوی تبدیــل و دفــع میشــود (.)4 ،3
تحقیقــات در طــی دهــه اخیــر نشــان دادهاند که بســیاری
از تنظیمهــای متابولیســم چربــی کبــدی در ســطح
تنظیــم بیــان ژن رخ میدهــد و از ای ـن رو MicroRNAs
کــه بــر پایــداری  mRNAو ترجمــه اثــر میکننــد ،خــود
را بــه عنــوان تنظیمکننــده کلیــدی متابولیســم کبــدی و
بــه ویــژه ،متابولیســم چربیهــا ثابــت کردهانــد (.)7 ,6
ميكــرو  RNAهــا زيــر گــروه بزرگــى از  RNAهــاى غیــر
کــد کننــده  18-25نوكلئوتيــدى هســتند كــه از نظــر
تكاملــى در ژنــوم یوکاریوتــی حفاظتشــده میباشــند.
ایــن مولکولهــا بيــان ژن را پــس از رونويســي از طريــق
مهــار ترجمــه  mRNAيــا القــا تجزيــه آن كنتــرل
میکننــد و ايــن كار را بیشــتر از طريــق اتصــال بــه
ناحيــه ترجمــه نشــدني ( )UTR’3انتهــاى  mRNAهــا
انجــام میدهنــد (.)8
تحقیقــات زیــادی نشــان دادهانــد  MicroRNAsنقــش
اصلــی در مراحــل مختــل سوختوســاز بــدن از جملــه
متابولیســم چربیهــا دارنــد ( .)9در طــول دهــه گذشــته،
 MicroRNAsبــه عنــوان تنظیمکنندههــای اصلــی

تمــام جنبههــای  ،RCTاز جملــه پیدایــش  ،HDLجریــان
کلســترول ســلولی و ترشــح صفــراوی مــورد توجــه
قــرار گرفتهانــد ( .)10مطالعــات زیــادی نشــان دادهانــد
کــه  MicroRNAsنقــش مهمــی در مهــار ،ABCA1
آپوليپوپروتئينهــاي  A-Iو جریــان کلســترول بــه HDL
هــای نوپــای تولیدشــده در کبــد و روده دارنــد و از طرفــی
مهــار  MicroRNAsدرگیــر در ایــن فراینــد ،بــا افزايــش
خــروج كلســترول از ســلول و در نهایــت افزايــش ميــزان

دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،دوره دوازدهم ،شماره  ،2پاییز و زمستان1398

121

طاهری گندمانی و همکاران

و تركيــب  HDLپالســما همــراه بــوده اســت (.)11 ,10
بــه طــور خــاص ،نشــان داده شــده اســت کــه miR-
 mir - 148،mir -23 ،33، miR-144، mir-145و miR-

 128-1نقــش اصلــی در سوختوســاز  HDLدر بــدن ایفــا
میکنــد .گــزارش شــده اســت کــه  miR-33aو miR-33b

نقــش مهمــی در تنظیــم  ،ABCA1عامــل بســیار مهــم در
بیوژنــز  HDLو جریــان کلســترول ( )11 ،CE)(6دارنــد.
همســو بــا ایــن نتایــج ،گزارشهــای اخیــر در الگوهــای
حیوانــی مختلــف نشــان دادهانــد کــه مهــار درمانــی miR-
 33بــه افزایــش ســطح ســرمی  HDLمنجــر میشــود.
اثــرات مشــابه در موشهــای فاقــد  miR-33مشــاهده
ش��د ( .)12 ،2همچنیــن مطالعــات نشــان دادهانــد کــه
 miR-144باعــث تنظیــم جریــان کلســترول ماکروفاژهــا
و همچنیــن پیدایــش  HDLمیشــود ( .)13دی آگــوار 9و
همــکاران ( )2013نشــان دادنــد کــه افزایــش miR-144
باعــث کاهــش ســطوح کبــدی  ABCA1و  HDLمیشــود.
آنهــا همچنیــن نشــان دادنــد کــه  miR-144باعــث کاهــش
جریــان کلســترول و کاهــش ســنتز  HDLهــای نوپــا میشــود.

در مقابــل ،خامــوش کــردن  miR-144باعــث افزایــش
 ABCA1و  HDLشــد ( .)7بنابرایــن ،از کاهــش miR-144
میتوانــد بــه عنــوان یــک عامــل درمانــی بالقــوه بــرای
درمــان چربــی خــون و آترواســکلروز اســتفاده کــرد (.)14
از طــرف دیگــر ،تحقیقــات زیــادی نشــان دادهانــد کــه
تمریــن هــوازی ،مقاومتــی و ترکیبــی میتوانــد بــر
ســطح و نــوع کلســترول تأثیــر مثبــت داشــته باشــد .در
یــک مقالــه مــروری کــه توســط اســتیون 10و همــکاران
( ،)2014بــه نــگارش درآمــد ،نشــان داده شــد کــه رابطــه
مســتقیمی بیــن افزایــش کلســترول و بیماریهــای
قلبــی ـ عروقــی وجــود دارد ( .)15نیبــو 11و همکارانــش
( )2010گــزارش کردنــد کــه مقــدار  HDLبــه عنــوان تنها
شــاخص از شــاخصهای چربــی اســت کــه در اثــر تمریــن
ورزشــی بهبــود پیــدا میکنــد .آنهــا بیــان کردنــد کــه
حجــم تمریــن برخــاف شــدت تمریــن ،بــه عنــوان عامــل
اصلــی تغییــر از شــاخصهای چربــی اســت و هنگامــی

کــه در طــول حجــم تمریــن ،شــدت تمریــن افزایــش
مییابــد ،بــه نظــر میرســد کــه پایــداری افزایــش
 HDLبیشــتر اســت ( .)16دانــو وان 12و همــکاران
( ،)2005حجــم تمریــن را بــه طــور مســتقیم جهــت
ارزیابــی شــدت تمریــن کنتــرل کردنــد .بــا ای ـن حــال،
بهبــود معن ـیدار در خصوصیــات چربــی (کاهــش  LDLو
افزایــش  )HDLرا تنهــا در گــروه بــا شــدت زیــاد نشــان
داد .محققیــن نتیجــه گرفتنــد ورزش بــا شــدت متوســط
بــه بــاال میتوانــد در افزایــش  HDLمؤثــر باشــد و ایــن
میتوانــد اثــر مثبتــی بــر حــذف  LDL-cتوســط HDL
داشــته باشــد ( .)17وطنــی 13و همــکاران ( ،)2011در
مــردان ســالم بــه بررســی شــدتهای متفــاوت تمرینــات
مقاومتــی بــر روی شــاخصهای چربــی بعــد از  6هفتــه
تمریــن پرداختنــد 30 .مــرد ســالم بــه طــور تصادفــی
در دو گــروه (گــروه اول شــدت متوســط تمریــن بــا 50
 45درصــد یــک تکــرار بیشــینه و گــروه دوم تمریــنمقاومتــی شــدید بــا  80-90درصــد یــک تکــرار بیشــینه)
قــرار گرفتنــد .هــر دو گــروه ،کاهــش معنـیداری بعــد از
تمریــن مقاومتــی داشــتند ،امــا افزایــش معن ـیدار HDL
تنهــا در گــروه بــا شــدت زیــاد مشــاهده گردیــد (.)18
فیــت و همــکاران ( ،)2009بــه بررســی تمرینــات
مقاومتــی و هــوازی بــه مــدت  12هفتــه و هــر هفتــه 3
جلســه پرداختنــد .تمرینــات هــوازی بــا  60- 80درصــد
ضربــان قلــب ذخیــره و تمرینــات مقاومتــی بــا 12-15
تکــرار انجــام شــد .هــر دو تمریــن هــوازی و مقاومتــی 30
دقیقــه در هــر جلســه انجــام میشــد کــه نتایــج کاهــش

معنـیداری در کلســترول تــام و تــری گلیســیرید را در دو
گــروه نشــان داد ( .)19رشــيد لميــر و همــکاران (،)2012
بــه بررســی تأثيــر يــك جلســه تمريــن مقاومتــي و هوازي
بــر بيــان ژن  ABCA1لنفوســيت دختــران تمريــن كــرده
پرداختنــد .نتايــج تحقيقــات آنهــا بــه روشــنی نشــان داد
كــه عملكــرد  ABCA1نقــش اصلــی در فراينــد انتقــال
معكــوس كلســترول و نقــش مؤثــري در پيشــگيري از
بیماریهــای قلبــي ـ عروقــي دارد .بــه ايــن منظــور،

دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،دوره دوازدهم ،شماره  ،2پاییز و زمستان1398

122

 24دختــر ورزشــكار انتخــاب و بــه طــور تصادفــي
بــه ســه گــروه  8نفــري كنتــرل ،هــوازي و مقاومتــي
تقســيم شــدند .نتايــج نشــان داد كــه گروههــای تمریــن
قدرتــی و اســتقامتی هــر دو در نتیجــه تمريــن ،افزايــش
معن ـیداري را در بيــان  m-RNAژن  ABCA1لنفوســيت
تجربــه كردنــد ،ولــي ايــن افزايــش در گــروه قدرتــی
بيشــتر از تمریــن اســتقامتی بــود ( .)20حاجــی قاســمی
و همــکاران ( ،)2018بــه بررســی اثــر تمریــن مقاومتــی
ســبک بــر بیــان ژن  ABCA1لنفوســیتی و پروفایل نیمرخ
خــون بیمــاران عــروق کرونــر قلــب پرداختنــد 23 .نفــر از
بیمــاران مــرد عــروق کرونــر ،بــه طــور هدفمنــد انتخــاب
و بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه کنتــرل (11نفــر) و
تجربــی (12نفــر) تقســیم شــدند .گــروه تجربــی بــه مدت
 8هفتــه ،هفتــهای ســه جلســه یکســاعته تمرینــات
مقاومتــی ســبک بــا شــدت  40تــا 60درصــد یــک تکــرار
بیشــینه انجــام دادنــد .قبــل و بعــد از تمرینــات میــزان
 m-RNAژن  ABCA1اندازهگیــری شــد .نتایــج نشــان
داد کــه تمرینــات مقاومتــی ســبک ،موجــب افزایــش
معن ـیدار بیــان ژن  ABCA1و کاهــش معن ـیدار نســبت
 LDLبــه  HDLو عــدم تغییــرات معنــیدار  HDLو LDL
بیــن گروههــا شــد .آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه تمرینــات
مقاومتــی ســبک احتمــاالً میتوانــد در بیــان ژن ABCA1
مؤثــر و در نتیجــه در بهبــود انتقــال معکــوس کلســترول
و پیشــگیری از وقــوع ایســکمیهای بعــدی مؤثــر باشــد
( .)21قنبــری نیاکانــی ( ،)2010بــه بررســی  12هفتــه
تمریــن ورزشــی اســتقامتی بــا نــوار گــردان بــر روی
بیــان  ABCA1و  APO-Aو  Pre-B-HDLدر موشهــای
صحرایــی ویســتار پرداخــت .او نتیجــه گرفــت کــه
تمریــن ورزشــی باعــث افزایــش بیــان  ABCA1و افزایــش
غلظــت پالســمایی  Apo-Aو  Pre-B-HDLدر موشهــای
صحرایــی ویســتار خواهــد شــد ( .)22توفیقــی و همــکاران
( ،)2015بــه بررســی  12هفتــه تمریــن هــوازی منظــم
روی انتقــال معکــوس کلســترول زنــان غیــر فعــال
پرداختنــد .آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه تمریــن ورزشــی

تاثیر تمرین مقاومتی بر MicroRNAs

باعــث افزایــش بیــان  ABCA1و  APO-Aمیشــود (.)23
بــا توجــه بــه تحقیقــات یــاد شــده بــه نظــر میرســد،
اگرچــه در مــورد تأثیــر فعالیــت ورزشــی بــر تغییــرات
متابولیســم کلســترول و انتقــال معکــوس کلســترول توافق
وجــود دارد ،ولــی بیشــتر مطالعــات فــوق در آزمودنیهای
غیــر ســالمند انجــام شــده اســت و در کمتــر مطالع ـهای
تأثیــر شــدتهای مختلــف تمریــن مقاومتــی بــر
تغییــرات لیپوپروتئینهــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت .همچنیــن ،تأثیــر تمرینــات ورزشــی مختلــف بــر
تمامــی جنبههــای ســلولی و مولکولــی انتقــال معکــوس
کلســترول از جملــه  MicroRNAهــا مشــخص نشــده
اســت .بنابرایــن ،اگرچــه مطالعــات زيــادي بــه بررســي
اثــر MicroRNAهــای مختلــف بــر متابولیســم کلســترول
و انتقــال معکــوس کلســترول و  HDLپرداختهانــد (،2
 ،)24امــا مطالعــه در خصــوص مکانیســمها و نقــش
فعالیــت بدنــی بــر  MicroRNAsمرتبــط بــا متابولیســم
کلســترول و انتقــال معکــوس کلســترول پژوهشــی صــورت
نگرفتــه اســت .بنابرایــن ،هــدف ایــن مقالــه ،بررســی تأثیــر
تم��رین ورزشــی روی دو مــورد از  MicroRNAهایــی
اســت ( mir-33و  )miR-144کــه در انتقــال معکــوس
کلســترول و جلوگیــری از آترواســکلروز نقــش مهمــی بــر
عهــده دارنــد.
روش پژوهش
نمونههای پژوهش
پژوهــش حاضــر از نــوع تجربــی ،بــا طــرح پــس آزمــون

بــه همــراه گــروه کنتــرل و از لحــاظ هــدف از نــوع
تحقيقــات بنيــادي بــود .در پژوهــش حاضــر ،تعــداد
 30ســر مــوش صحرایــی نــر نــژاد ویســتار بــا میانگیــن
وزنــی  437/2گــرم در ســن  23ماهگــی از موسســه
انســتیتو پاســتور ایــران تهیــه و در شــرایط دمایــی ۲۲±۳
درجــه ســانتیگراد در شــرایط  ۱۲ :۱۲ســاعت تاریکــی
و روشــنایی نگهــداری و بــا غــذای مخصــوص مــوش
صحرایی و آب تغذیه شدند .هـــمچنین ،کلیـــه قـــوانین و
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طاهری گندمانی و همکاران

نحــوه رفتــار بــا حیوانــات (آشناســازی ،تمرین ،بیهوشــی و
کشــتن حیــوان) ،براســاس انجمــن ارزیابی و اعتباربخشــی
بینالمللــی مراقبــت از حیوانــات آزمایشــگاهی و بــا
تأییــد شــورای تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه انجــام شــد.
بعــد از گذشــت یــک هفتــه آشناســازی و ســازگاری
حیوانــات بــا محیــط آزمایشــگاه ،بــه صــورت تصادفــی،
براســاس وزن اولیــه موشهــا در دو گــروه تمرینــی و
یــک گــروه کنتــرل در ســبدهای دو و ســهتایی قــرار
گرفتنــد .گروههــای تجربــی شــامل تمریــن مقاومتــی بــا
شــدت متوســط ( )n=10و تمریــن مقاومتــی بــا شــدت
بــاال ( )n=10بــود .گــروه کنتــرل شــامل  10ســر مــوش
بــود کــه تحــت مداخلــه خاصــی قــرار نگرفــت .گروههــای
تجربــی پروتکلهــای تمریــن مقاومتــی را بــه شــرح زیــر
انجــام دادنــد.
موشهــا در هــر دو گــروه تمریــن مقاومتــی بــا شــدت
زیــاد و تمریــن مقاومتــی بــا شــدت متوســط ،بــه منظــور
آشــنا ســازی بــا نحــوه اجــرای پروتــکل تمرینــی پنــج روز
بــدون وزنــه تمریــن بــاال رفتــن از نردبــان را انجــام دادند.
پــس از آخریــن جلســه ســازگاری ،از حیوانــات آزمــون
حداکثــر ظرفیــت حمــل ارادی )MVCC( 14گرفتــه شــد.
ســپس حداکثــر ظرفیــت حمــل ارادیبــه عنــوان باالتریــن
بــار حمــل شــده موفقیتآمیــز تعریــف شــد (.)25
ســپس هــر دو گــروه تمریــن قدرتــی نیــز بــه مــدت 5
جلســه در هفتــه بــه مــدت هشــت هفتــه ،تمرینــات
قدرتــی بــا شــدت متوســط و تمریــن قدرتــی بــا شــدت
بــاال را انجــام دادنــد .بــا توجــه بــه ســازگاری حیوانــات بــا
تمریــن در انتهــای هــر چهــار هفتــه ،از حیوانــات آزمــون
حداکثــر ظرفیــت حمــل ارادی گرفتــه شــد و شــدت
تمریــن حیوانــات بــر اســاس آزمــون جدیــد تعییــن شــد
(.)27 ،26
پروتکل پژوهش
تمریــن شــامل بــاال رفتــن از یــک نردبــان تمرینــی
مخصــوص (طــول  110ســانتیمتر ،شــیب  80درجــه،

 26پلــه و  2ســانتیمتر فضــای بیــن هــر پلــه) ،شــامل
دو نــوع تمریــن مقاومتــی بــا شــدت زیــاد و تمریــن
مقاومتــی بــا شــدت متوســط بــود .در تمریــن مقاومتــی
بــا شــدت زیــاد ،گروههــای تمرینــی 8 ،هفتــه تمریــن
مقاومتــی نردبــان را در  %80از  9-10 ،MVCCبــاال
رفتــن در هــر جلســه و  5روز در هفتــه انجــام دادنــد.
در تمریــن مقاومتــی بــا شــدت متوســط ،پروتــکل اصلــی
تمریــن بــا  60درصــد حداکثــر بــار ( )MVCCو  5روز
در هفتــه انجــام شــد و موشهــای صحرایــی 14-20
بــار از نردبــان صعــود کردنــد و بیــن هــر صعــود ،یــک
دقیقــه اســتراحت داشــتند ( .)27 ,26جهــت تعییــن
حداکثــر ظرفیــت حمــل ارادی ،وزنــه  75درصــد وزن
بــدن حیــوان بــه دم آنهــا متصــل و حیــوان شــروع بــه
بــاال رفتــن از نردبــان بــا حمــل ایــن بــار کــرد .ســپس بــه
ازای هــر تکــرار موفــق  30گــرم بــه بــار تمرینــی تکــرار
شــده قبلــی اضافــه شــد .در بــاالی نردبــان ،دو دقیقــه
اســتراحت بیــن هــر صعــود وجــود داشــت .ایــن روش تــا
زمانــی کــه مــوش موفــق بــه صعــود کل طــول نردبــان در
 3تــاش متوالــی میشــد ،تکــرار شــد .انــدازه گیــری
حداکثــر ظرفیــت حمــل ارادی در شــروع هفتــه اول و
چهــارم و در پایــان هفتــه هشــتم انجــام شــد (.)25
روش هاي آزمایشگاهي
 72ســاعت بعــد از آخریــن جلســه تمریــن ،آزمودنــی هــا
بــا تزریــق درون صفاقــی کتامیــن ( 30تــا  50میلیگــرم
در کیلوگــرم) و زایالزیــن ( 10میلیگــرم در کیلوگــرم)
بیهــوش شــدند و نمونــه خونــی از هــر مــوش حــدود
 8میلــی لیتــر بــه طــور مســتقیم از قلــب جمــعآوری
گردیــد کــه مقــدار  2میلــی لیتــر آن در تیوبهــای
حــاوی  ETDAجهــت اســتخراج گلبــول ســفید ریختــه
شــد.
جداســازي لنفوســيتها بــه وســیله محلــول RBC Lysis
 Bufferشــرکت ســیناکولون ( )Cat No:EX6122و کــد
کاال  1002540052بــه شــرح ذیــل طبــق پروتــکل
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گفتهشــده انجــام شــد -1:ابتــدا محلــول را بــا آب مقطــر
بــه حجــم  10رســانده و ســپس بــه ازای هــر  100ماکــرو
لیتــر خــون ،یــک میلیلیتــر از محلــول بــه آن اضافــه
شــد ( 10حجــم از محلــول رقیقشــده را بــه یــک حجــم
از خــون) -2 .بــه مــدت  10دقیقــه بــه صورت آهســته آن
را در دمــای اتــاق بــه آرامــی تــکان داده شــد -3 .بــه مدت
 5دقیقــه ،آن را در دمــای  4درجــه ســانتیگراد و دور
 4000ســانتریفیوژ شــد -4 .بعــد از خالــي كــردن محلــول
رويــي ،دوبــاره مراحــل ذکرشــده تــا زمــان مشــاهده رنــگ
صورتــی در اطــراف یــا داخــل پلتهــای گلبــول ســفید
تکــرار پیــدا مــی کــرد .در نهايــت گلبولهــای ســفيد
جــدا شــدند و ســپس در دمــاي منفــي  80درجــه فريــز
شــده و بــه آزمايشــگاه انتقــال یافتنــد.
اســتخراج  RNAکل (بــرای  ABCA1و  )MicroRNAsبه
وســیله کیــت اســتخراج  RNAشــرکت  Rocheآلمــان
( )12033674001-Cat. No:CKطبــق دســتورالعمل
کیــت انجــام شــد .صحــت RNAهــای استخراجشــده
کلیــه نمونههــا غلظــت و نســبت جـــذبي نمونههــا بـــا
اســـتفاده از دســـتگاه اســـپكتروفتومتر جذب 260 /280
نانومتــر اندازهگیــری شــد کــه نســـبت جـــذبي بــراي
تمــام نمونههــا بيــن  1/6و  1/9بــود.
بــه منظــور رونویســی معکــوس ژن  ،ABCA1از یــک
میکروگــرم  RNAو کیــت  NORGENکانــادا بــا شــماره
تولیــد  54420و براســاس دســتورالعمل کارخانــه مربوطه
اســتفاده شــد .بدیــن منظــور ،بــه ازای هــر نمونــه ابتــدا
مســتر میکســی (مخلــوط اصلــی) حــاوی  10میکرولیتــر
 Reaction mix×2و  2میکرولیتــر Tru Script Enzym

 Mixو  6میکرولیتــر آب مقطــر ســاخته شــد .پــس از
مخلــوط شــدن درون میکــرو تیوبهــا تقســیم گردیــد
(میــزان مســتر میکــس ریختــه شــده در هــر میکروتیــوب
 .)19 µlســپس از RNAهــای استخراجشــده هــر نمونــه
بــه میــزان  µl1درون میکروتیوبهــای شــمارهگذاری
شــده ریختــه شــد .بنابرایــن ،حجــم کلــی هــر میکروتیوب
بــرای  cDNAســازی بــه  20میکرولیتــر رســید .ســپس

تاثیر تمرین مقاومتی بر MicroRNAs

میکروتیوبهــا درون دســتگاه ترموســایکلر قــرار داده
شــده و فراینــد  cDNAســازی آغــاز شــد.
تعییــن ســطح نســبی  mRNAژن  ABCA1بــه روش
 RT-PCRنیمــه کمــی و بــا اســتفاده از کیــت NORGEN
کانــادا بــا شــماره تولیــد  28323و براســاس دســتورالعمل
کارخانــه مربوطــه اســتفاده شــد؛ و بــرای کنتــرل تکثیــر
آن از پرایمرهــای ویــژه بتــا اکتیــن اســتفاده گردیــد.
پرايمرهـــــاي  ABCA1و  B-actinاز شــرکت تــک آزمون
فنــاور مــدرس بــا شــماره ثبــت  496375تهیــه شــد.
بدیــن منظــور ،بــا توجــه بــه پروتــکل شــرکت ســازنده
مســتر میکــس واکنــش  real-time PCRآمــاده شــد و
بــه درون دســتگاه  real-time PCRمنتقــل و فراینــد
ســنجش آغــاز شــد .در هــر دور کار دســتگاه ،بــرای
شناســایی خطاهــای موجــود از یــک نمونــه کنتــرل فاقــد
نمونــه اســتفاده گردیــد کــه در آن بــه جــای نمونــه DNA
آب مقطــر ریختــه شــد .پروتــکل  real time- PCRبــرای
اندازهگیــری عوامــل بــر مبنــای روش ســایبرگرین شــامل:
دناتوراســیون در دمــای  95درجــه ســانتیگراد بــه مــدت
 2دقیقــه 40 ،چرخــه مشــتمل بــر  22ثانیــه ( 95درجــه
ســانتیگراد) و  22ثانیــه ( 95درجــه ســانتیگراد) و 60
ثانیــه ( 70درجــه ســانتیگراد) و درنهایــت مرحلــه ذوب
شــدن (ملتینــگ) در دمــای  55-95درجــه ســانتیگراد
بــود .مشــخصات پرايمرهــاي استفادهشــده در جـــدول 1
آمـــده اســـت.
سنتز  cDNAبرای  miRNAو  SNORD47به عنوان کنترل
داخلی آن به صورت اختصاصی و با
استفاده از کیت اختصاصی شرکت زیست رویش (کد
15
کاال 2170447:و  )2170448به روش ساقه -حلقه
انجام شد .بدین منظور به ازای هر نمونه مورد بررسی
دو میکروتیوب جداگانه تهیه کرده و در هر میکروتیوب
 1میکرولیتر  RNAریخته شد و در میکروتیوب اول 1/5
میکرولیتر از پرایمر  RT steam –loop miRNAو به
میکروتیوب دوم  1/5میکرولیتر از پرایمر – RT steam
 loop house keepingاضافه شد و سپس حجم هرکدام

دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،دوره دوازدهم ،شماره  ،2پاییز و زمستان1398

125

طاهری گندمانی و همکاران

جدول  .1توالی پرایمرهای  ABCA1و B-Actin
طول پرایمر (تعداد نوکلئوتید)

توالی پرایمر از پایگاه NCBI

نام پرایمر

120

´5´-TCG ATT CAT GGA GTG TGT CAA C 3-

ABCA-1 Forward

120

´5´-CTG TGA ACA CGA TAC CAG CC3-

ABCA1 – Reverse

120

´5´-CTA TGA GGG TTA CGC GCT CC3-

B-actin- Forward

120

´5´-ATG TCA CGC ACG ATT TCC CT3-

B-actin –Reverse

با اضافه شدن  12/5میکرولیتر آب مقطر به  14/5میکرولیتر
رسید .سپس درب میکروتیوبها بسته و به مدت  5دقیقه در
دمای  70درجه سانتیگراد گذاشته شدند .بعد از آن لولهها
فورا ً اسپین شدند و در کولین باکس گذاشته و به هرکدام 4
میکرولیتر  RT Reactin Buffer×5و  1میکرولیتر DNTP
 MIXو  0/5میکرولیتر  RT Enzymeاضافه شد و سپس
طبق پروتکل به مدت  60دقیقه با دمای  37درجه و 5
دقیقه با دمای  70درجه در دستگاه ترموسایکر 16گذاشته
شدcDNA .های سنتز شده به با  10میکرولیتر آب مقطر
رقیق شد و طبق برنامه زیر جهت واکنش real-time PCR
آماده گردیدند .غلظت پرایمرهای مورد استفاده با توجه به
دستورالعمل کیت در ابتدا بر روی نمونهها انجام و نمودار
تکثیر مناسب ارزیابی شد .فرایند سنجش و تکثیر miRNA
بهصورت کامل آغاز شد .بدینصورت که ابتدا دو میکرو تیوب
یکی برای هر  miRNAو دیگری برای house keeping
برداشته و سپس به ازای هر نمونه ابتدا مستر میکسی حاوی
 10میکرولیتر  QPCR Master mix SYBR Greenl×2و
 0/8میکرولیتر پرایمر فوروارد اختصاصی مربوط به آنها و
 0/8میکرولیتر پرایمر  Reverseو  6/4میکرولیتر آب مقطر،
ساخته شد .پس از اتمام تقسیمبندی مستر میکس ،مقدار
 2µlاز  cDNAکل به عنوان نمونه به میکرو تیوبهای
مختص همان نمونه ریخته شد ،که پس از مخلوط شدن
به درون دستگاه  real-time PCRمنتقل و فرایند سنجش

آغاز شد .در هر دور کار دستگاه ،برای شناسایی خطاهای
موجود از یک نمونه کنترل فاقد نمونه  NTCاستفاده شد
که در آن به جای نمونه  DNAآب مقطر ریخته شد .پروتکل
 real time PCRبرای اندازهگیری عوامل بر مبنای روش
سایبرگرین شامل 15 :دقیقه در دمای  95درجه سانتیگراد،
 40چرخه مشتمل بر  22ثانیه ( 95درجه سانتیگراد)،
 60ثانیه ( 59درجه سانتیگراد) و در نهایت مرحله ذوب
شدن در دمای  55-95درجه سانتیگراد بود .جهت طراحی
پرایمرهای پیشرو  33a-mirو  144-mirو  SNORD47از
توالیهای جدول  2استفاده شد.
همچنین ،تمام اندازهگیریها دو بار بر روی هر نمونه
انجام گرفت .فرایند  real-time PCRبا استفاده از
نرمافزار  Rotor- gene Q Corbettانجام شد.
تحلیل آماري
پس از اتمام فرایند و به دست آمدن چرخههای آستانه
( )ctسنجش بیان متغیرهای موردنظر با استفاده از
محاسبه ریاضیاتی  ct∆∆-2صورت گرفت ( .)28به منظور
بررسي برابري واريانسها از آزمون لوين و برای بررسی
توزیع طبیعی دادهها از آزمون کلموگراف ـ اسمیرنف
استفاده شد .از میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف
ویژگی های فردی و برای بررسی اثربخشی مداخالت از
آزمون تحلیل واریانس یکراهه ( )ANOVAاستفاده شد.
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جدول  .2توالی پرایمرهای پیشرو  mir-33aو  mir-144و SNORD47

پایگاه اطالعاتی مورد استفاده جهت طراحی پرایمر

توالی نوکلئوتیدی

نام پرایمر

miRBase

´3-TGCAATGCAACTACAATGCAC-´5

33a-mir

miRBase

´3-TACAGTATAGATGATGTAC-´5

144-mir

NCBI

´3-TAATGATTCTGCCAAATG-´5

SNORD47

جهت بررسی این موضوع که کدام یک از مداخالت بر
متغیرهای وابسته اثر بیشتری داشته است از آزمون تعقیبی
توکی استفاده شد .تحلیل آماری با نرمافزار  SPSS20انجام
شد .معنیدار بودن تفاوت های داده ها در سطح ()p>0/05
محاسبه گردید.
نتایج
جدول  ،3تغییرات وزن و جدول  ،4حداکثر ظرفیت حمل
ارادی ( )MVCCآزمودنی ها را در گروه های مختلف مطالعه
نشان ميدهند .جدول  ،5شاخصهاي توصيفي بیان نسبی

 mir33و  miR-144و  ABCA1را در آزمودنی ها را بر

حسب مداخله نشان ميدهد .همان طور که در جدول 5
مشاهده ميشود ،ميانگين مقدار  mir33و  miR-144در
گروه های تمرین مقاومتی متوسط و مقاومتی شدید ،کمتر
از گروه کنترل بود .همچنین ،میانگین بیان ژن  ABCA1در
گروه های تمرین مختلف با توجه شدت تمرین در مقایسه با

گروه کنترل بیشتر بود.
با توجه به ضريب  ،Fمشاهده ميشود كه بين ميانگينهاي
تعدیلشده نمرات  mir33و  miR-144و ABCA1

شركتكنندگان بر حسب عضويت گروهي (گروههای
آزمايشي و گروه كنترل) تفاوت معنیدار وجود دارد
( .)p>0/01به منظور بررسی این موضوع که کدام یک از
مداخالت بر  mir33و  miR-144و  ABCA1تأثیر بیشتری
داشته است ،از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
جدول  ،7نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه میانگین
نمرات متغیرهای وابسته در سه گروه را نشان میدهد .با
توجه به جدول آزمون تعقیبی ،میتوان گفت که در هر دو
متغیر وابسته  miR-144و  ،mir33تفاوت معنیداری بین
هر دو گروه مقاومتی شدید و مقاومتی متوسط در مقایسه
با گروه کنترل بوده و این تفاوت معنیدار است (،)p>0/05
اما بین گروه مقاومتی شدید و مقاومتی متوسط تفاوت
معنیداری در هیچکدام از متغیرها نمی باشد (.)p<0/05
همچنین ،در متغیر وابسته  ABCA1تأثیر مداخله تمرین
مقاومتی شدید بیشتر از هر دو گروه کنترل و مقاومتی
متوسط بوده و این تفاوت معنیدار است ( ،)p>0/05اما
هر چند میزان  ABCA1در گروه مقاومتی متوسط بیشتر از
کنترل بود ،ولی بین گروه تمرین مقاومتی متوسط و گروه
کنترل تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.)p<0/05
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جدول  .3میانگین تغییرات وزن (گرم) گروههای تمرین مقاومتی شدید  ،مقاومتی متوسط و کنترل
وزن اولیه (گرم)

وزن نهایی (گرم)

وزن هفته چهارم (گرم)

گروه ها
انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

تمرین مقاومتی شدید

434/1

37/8

434/37

39/2

424/6

35

تمرین مقاومتی متوسط

432

37/9

425

38/9

426

38/7

کنترل

445/50

33/19

452

36/92

441/87

33/9

جدول  .4میانگین تغییرات ( MVCCگرم) گروههای تمرین مقاومتی شدید  ،مقاومتی متوسط و کنترل
اولیه (گرم) mvcc

نهایی (گرم) mvcc

هفته چهارم (گرم) mvcc

گروه ها
انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

تمرین مقاومتی شدید

325

35/4

421/8

165/7

563/5

79/6

تمرین مقاومتی متوسط

340/8

41/6

425/2

81/9

474/7

73/6

کنترل

340/7

34/6

343

109/3

343/2

109/9

جدول - 5آمار توصیفی نمرات  mir33و  miR-144و  ABCA1گروههای تمرین مقاومتی شدید  ،مقاومتی متوسط و کنترل
ABCA1

mir33

144-miR

گروه ها
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

تمرین مقاومتی شدید

0/2551

0/15

0/4355

0/20

4/4567

1/50

تمرین مقاومتی متوسط

0/2579

0/17

0/5872

0/31

1/2847

0/59

کنترل

0/9932

0/31

1/0735

0/44

1/1082

0/55
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جدول  .6نتايج آنوا در گروههای تمرین مقاومتی شدید  ،مقاومتی متوسط و کنترل مربوط به  mir33و  miR-144و ABCA1
متغیر

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

درونگروهی

2/951

2

ميانگين
مجذورات
1/476

F

سطح معنيداري

29/14

0/001

mir33
بین گروهی

1/114

22

0/051

-

-

درونگروهی

1/789

2

0/895

7/972

0/002

miR- 144
بین گروهی

2/469

22

0/112

-

-

درونگروهی

57/769

2

28/884

30/523

0/001

ABCA1
بین گروهی

20/819

بحث و نتیجهگیری
نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه تمریــن مقاومتــی
باعــث کاهــش بیــان  33a-miRو  144-miRو افزایــش
بیــان ژن  ABCA1لنفوســیتی میشــود .تحقیقــات قبلــی
نشــان دادهانــد کــه تمریــن ورزشــی میتوانــد باعــث
بهبــود عوامــل مرتبــط بــا انتقــال معکــوس کلســترول در
ســطح بیان ژن شــوند .رشــيد لميــر و همــکاران (،)2012
بــه بررســی تأثيــر يــك جلســه تمريــن مقاومتــي و هوازي
بــر بيــان ژن  ABCA1لنفوســيت دختــران تمريــن كــرده
پرداختنــد .نتايــج آنهــا نشــان داد كــه گروههــای تمریــن
قدرتــی و اســتقامتی ،هــر دو در نتیجــه تمريــن افزايــش
معن ـیداري را در بيــان  m-RNAژن  ABCA1لنفوســيت
تجربــه كردنــد ،ولــي ايــن افزايــش ،در گــروه قدرتــی
بيشــتر از تمریــن اســتقامتی بــود .نتايــج تحقيقــات
آنهــا بــه روشــني نشــان داد كــه عملكــرد ABCA1
نقــش اصلــی در فراينــد انتقــال معكــوس كلســترول
و نقــش مؤثــري در پيشــگيري از بیماریهــای قلبــي
ـ عروقــي دارد .حاجــی قاســمی و همــکاران (،)2018

22

0/946

-

-

بــه بررســی اثــر تمریــن مقاومتــی ســبک بــر بیــان ژن
 ABCA1لنفوســیتی و نیــمرخ لیپیــدی خــون بیمــاران
مــرد عــروق کرونــر قلــب پرداختنــد .نتایــج آنهــا نشــان
داد کــه تمرینــات مقاومتــی ســبک موجــب افزایــش
معن ـیدار بیــان ژن  ABCA1و کاهــش معن ـیدار نســبت
 LDLبــه  HDLو عــدم تغییــرات معنــیدار  HDLو LDL
بیــن گروههــا میشــود .براســاس یافتههــای تحقیــق
آنهــا ،تمرینــات مقاومتــی ســبک احتمــاالً میتوانــد در
بیــان ژن  ABCA1مؤثــر و در نتیجــه در بهبــود انتقــال
معکــوس کلســترول و پیشــگیری از وقــوع ایســکمیهای
بعــدی مؤثــر باشــد .قنبــری نیاکانــی ( ،)2010بــه
بررســی  12هفتــه تمریــن ورزشــی اســتقامتی بــا
تردمیــل بــر روی بیــان ABCA1و  APO-Aو Pre-B-
 HDLدر موشهــای ویســتار پرداخــت .او نتیجــه گرفــت
کــه تمریــن ورزشــی باعــث افزایــش بیــان  ABCA1و
افزایــش غلظــت پالســمایی  Apo-Aو  Pre-B-HDLدر
موشهــای صحرایــی ویســتار میشــود ( .)22توفیقــی و
همــکاران ( ،)2015بــه بررســی  12هفتــه تمریــن هــوازی
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جــدول  .7نتایــج آزمــون تعقیبــی توکــی بــرای مقایســه میانگیــن نمــرات متغیرهــای وابســته در گروههــای تمریــن
مقاومتــی شــدید  ،مقاومتــی متوســط و کنتــرل
متغیر

مقاومتی شدید

mir33

مقاومتی متوسط

کنترل

مقاومتی شدید

miR- 144

مقاومتی متوسط

کنترل

مقاومتی شدید

ABCA1

مقاومتی متوسط

کنترل

)تفاوت میانگینها(

خطای استاندارد

سطح معنیداری

مقاومتی متوسط

-0/0027

0/109

1

کنترل

0/7380

0/1125

0/001

مقاومتی شدید

-0/0027

0/109

1

کنترل

-0/7352

0/109

0/001

مقاومتی شدید

0/7380

0/1125

0/001

مقاومتی متوسط

0/7352

0/109

0/001

مقاومتی متوسط

-0/1516

0/162

0/627

کنترل

-0/6379

0/167

0/003

مقاومتی شدید

0/1516

0/162

0/627

کنترل

-0/4863

0/162

0/018

مقاومتی شدید

0/6379

0/167

0/003

مقاومتی متوسط

0/4863

0/162

0/018

مقاومتی متوسط

3/17

0/47

0/001

کنترل

3/34

0/48

0/001

مقاومتی شدید

-3/17

0/47

0/001

کنترل

0/1765

0/47

0/926

مقاومتی شدید

-3/34

0/48

0/001

مقاومتی متوسط

-0/1765

0/47

0/926

منظــم روی انتقــال معکــوس کلســترول زنــان غیــر فعــال
پرداختنــد .آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه تمریــن ورزشــی،
باعــث افزایــش بیــان  ABCA1و APO-Aمیشــود (.)23
همانطــور کــه تحقیقــات ذکــر شــده نشــان میدهنــد،
اثــر تمریــن ورزشــی بــر روی بیــان ژن  ABCA1و بعضــی
از عوامــل مهــم درگیــر در فراینــد انتقــال معکــوس
کلســترول بــه خوبــی نشــان داده شــده اســت ،هــر

چنــد کــه بعضــی از پژوهشهــا هــم نتایــج متناقضــی
را بیــان کردهانــد .بــرای نمونــه ،تقیپــور اســرمی و
همــکاران ( ،)2016بــه بررســي تأثیــر  ١٢هفتــه تمريــن
اســتقامتي شديد با مصـــرف گـــرده گـــل زنبورعسل بـــر
انتقـــال معكـــوس كلســترول در موشهــای صحرايــي نــر
پرداختنــد .آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه تمريــن شــديد
اســتقامتي باعــث كاهــش بيــان ژن  ABCA1میشــود.
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درحالیکــه مصــرف گــرده گل زنبـــور عســـل باعــث
افزايــش بيــان ژن  ABCA1در عضلــه دوقلــو موشهــای
صحرايــي نــر میشــود (.)5
از طرفــی ،نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه بیــان
 mRNAژن  ABCA1در هــر دو گــروه مقاومتــی شــدید
و متوســط پــس از هشــت هفتــه تمریــن افزایــش داشــت؛
امــا ایــن افزایــش تنهــا در گــروه مقاومتــی شــدید
معن ـیدار بــود ( .)≤0P/05بی��ن تاثیـ�ر تمریــن مقاومتــی
شــدید و متوســط بــر بیــان  miR-33aو miR-144
معنــیدار بــود .بــا ایــن حــال ،در مــورد بیــان mRNA
ژن  ABCA1تفــاوت معنــی داری در دو گــروه مقاومتــی
شــدید و متوســط مشــاهده شــد.
رینــر و همــکاران ( ،)2010نش��ان دادهان��د که miR-33
در مــوش هــا و انســان بیــان  ABCA1و انتق��ال کلس��ترول
بــه  Apo-Aرا مهــار مــی کنــد .همچنیــن ،در موشهــا
انتقــال کلســترول بــه  HDLنوپــا را مهــار میکنــد .بــر
عکـ�س ،مهــار  miR-33بیــان  ABCA1و  HDLپالســما
را افزایــش داد ( .)24مارکــوآرت 17و همــکاران (،)2010
نشــان دادهانــد کــه جریــان کلســترول بــه ،1-ApoA
بیــان  mRNAی  ABCA1و  HDLپالســما ،همــراه بــا
بیــان بیــش از حــد کبــدی  miR-33کاهــش مییابــد.
در حالــی کــه بعــد از خاموشــی کبــدی  33-miRافزایــش
پیــدا میکننــد ( .)29دی آگــوار و همــکاران (،)2013
نیــز نشــان دادهانــد کــه افزایــش  miR-144باعــث
کاهــش ســطوح کبــدی  ABCA1و  HDLمیشــود .آنهــا
همچنیــن نشــان دادهانــد کــه  miR-144باعــث کاهــش
جریــان کلســترول و کاهــش ســنتز HDLهــای نوپــا
میشــود .در مقابــل خامــوش کــردن  miR-144باعــث
افزایــش  ABCA1و  HDLشــد (.)13
مطالعــه اخیــر توســط روتــان و همــکاران ( )2013هــم
نشــان داد کــه در دراز مــدت ( 12هفتـ�ه) اسـ�تفاده از anti
 miR-33باعــث افزایــش غلظــت  HDLو افزایــش انتقــال
معکــوس کلســترول در حیوانــات بــا رژیــم غذایــی چــرب
میشــود .عــاوه بــر ایــن ،انــدازه پــاک آترواســکلروتیک،
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بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش یافتــه و همچنیــن
رســوب ماکروفاژهــا کــم شــده بــود ( .)30رامیــراز 18و
همــکاران ( )2013نی�زـ نش��ان دادهاندــ کــه miR-144
باعــث تنظیــم هــر دوی جریــان کلســترول ماکروفاژهــا
و همچنیــن پیدایــش  HDLمیشــود ( .)31بنابرایــن ،از
کاهــش  miR-33aو  miR-144میتوانــد بــه عنــوان
یــک عامــل درمانــی بالقــوه بــرای درمــان چربــی خــون
و آترواســکلروز اســتفاده کــرد .کارونــاکاران 19و همــکاران
( )2015هــم در مطالعــهای نشــان دادهانــد کــه مهــار
ســنتز  ATPمیتوکندریایــی توســط  miR-33ظرفیــت
جریــان کلســترول ماکروفاژهــا را کاهــش میدهــد و
آنتــی  miR-33بــرای عملکــرد میتوکندریایــی و بــاال
بــردن  ABCA1ـ کــه واســطه جریــان کلســترول اســت
ـ الزم اســت .آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه درمــان آنتــی
 miR-33باعــث افزایــش تنفــس میتوکندریایــی و تولیــد
 ATPو همچنیــن افزایــش بیــان  ABCA1جهــت ترویــج
جریــان کلســترول ماکروفاژهــا و کاهــش تصلــب شــرایین
میشـ�ود (.)32
در مــورد بررســی اجــزای دیگــر درگیــر در فراینــد انتقــال
معکــوس کلســترول از جملــه MicroRNAهــای مرتبــط با
 ABCA1کــه نقــش مهمــی در ایــن فراینــد دارد ،مطالعات
زیـ�ادی نشـ�ان دادهانـ�د کـ�ه  miR-33aو  miR-144نقــش
مهمــی در مهــار  ،ABCA1آپوليپوپروتئينهــاي  A-Iو
جریــان کلســترول بــه HDLهــای نوپــای تولیــد شــده در
کبــد و روده دارنــد و از طرفــی مهــار ایــن MicroRNAs
بــا افزايــش خــروج كلســترول از ســلول و در نهايــت

افزايــش ميــزان و تركيــب  HDLپالســما همــراه بــوده
اســت ( .)13 ،12 ،2ســازوکارهای ورزشــی درگیــر در
ایــن فراینــد هنــوز مشــخص نیســت ،امــا میتــوان بــه
نقــش گیرندههــای کبــدی )RXR) Liver X Receptor
و 20SREBPدر ایــن فراینــد اشــاره کــرد .زیــرا از یکســو،
 ABCA1تحــت تاثیــر  33a-miRو  144-miRاســت
و از ســوی دیگــر ،ایــن  MicroRNAsبــه وســیله ایــن
گیرندههــای کبــدی تنظیــم میشــوند (.)9
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بــا توجــه بــه اینکــه نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد
کــه تمریــن مقاومتــی بــا شــدت متوســط و شــدید در
موشهــای صحرایــی ســالمند میتوانــد باعــث کاهــش
 33-miRو  144-miRو افزایــش  ABCA1شــود و
همچنیــن همســویی ایــن نتایــج بــا تحقیقاتــی کــه بــه
درمــان آنتــی  33-miRو  144-miRپرداختنــد ،بــه نظــر
میرســد میتــوان در افــراد ســالمند از اثــرات مثبــت
تمرینــات مقاومتــی بــه جــای درمــان دارویــی در مهــار
ایــن  MicroRNAsکــه باعــث افزایــش بیــان ABCA1
جهــت ترویــج جریــان کلســترول ماکروفاژهــا و کاهــش
تصلــب شــرایین میشــود ،اســتفاده کــرد .هــر چنــد بــا
توجــه بــه محدودیتهــای ایــن مطالعــه و اینکــه در ایــن
تحقیــق مقــدار پروتئیــن  ABCA1انــدازه گیــری نشــد و
از آنجــا کــه بیــان ژن همــواره بــه ســنتز پروتئیــن هــدف
نمیانجامــد ،نیــاز بــه تحقیقــات بیشــتر و بــا رویکــرد
انــدازه گیــری مقــدار پروتئیــن  ABCA1وجــود دارد.
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تشکر و قدردانی
ایــن مقالــه مســتخرج از رســاله دکتــری ،بــا حمایــت
مالــی تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه شــهرکرد میباشــد.
همچنیــن از زحمــات اســاتید محتــرم راهنمــا و مشــاور
تقدیــر و قــدر دانــی فــراوان میشــود.
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Abstract
Purpose: Aging is associated with systemic dysfunctions in lipid metabolism and chronic
inflammatory state which contribute to atherosclerotic. The purpose of this study was to
investigate the effect of moderate and high intensity resistance training on micro-RNAs Associated
with reverse cholesterol transport in Wistar elderly rats.
Methods: Thirty male Wistar rats (23 months old) were randomly, based on the weight of rats
at the start of the study, divided into two experiment and one control group including moderate
intensity resistance training (n = 10), high intensity resistance training (n = 10) and the control
group (n = 10). Resistance training included 8 weeks of climbing a ladder with high intensity (80%
MVCC) and moderate intensity (60% of MVCC) and 5 days a week. After completing training,
expression of mir-33 and miR-144 and ABCA1 were measured RT-PCR technique. The statistical
analysis was performed using ANOVA test with significance level of (P ≤0.05).
Results: There was significance decrease in expression of miR-33a and miR-144 and increase
in expression of ABCA1 in both high and moderate resistance groups (P ≤0.05). Also, there was
significant difference between the mRNA expression of ABCA1 levels in high and moderate
resistance training (P>0.05). However, there was no significant difference expression of miR-33a
and miR-144 level between groups.
Conclusion: It seems that moderate and high intensity resistance training can cause decrease the
expression of miR-33a and miR-144 result to increase in mRNA expression of ABCA1.
Keywords: Resistance Training, miR-33a, miR-144, ABCA1, Atherosclerosis.
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