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چکیده
زمینه و هدف:یائسگی یک ریسک فاکتور مهم برای بیماریهای قلبی عروقی در زنها است .پیشنهاد
شده است که تمرین ورژیم ایزوفالون سویا ریسک بیماری قلبی عروقی درزنهای یائسه را کاهش میدهد.
در این مطالعه اثر ترکیبی تمرینات استقامتی-مقاومتی و مكمل سازی با عصاره سویا بر بیان  Mir-133در
قلب رتهای اواریكتومی شده مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشکار :بدین منظور 05سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار تحت شرایط کنترل شده )دما،
چرخۀ روشنایی و تاریكی و دسترسی آزاد به آب و غذا (نگهداری شدند و بعد از آشناسازی با پروتكل
تمرینی ،به صورت تصادفی به  0گروه  15تایی شامل :گروه شم ) ،(Shamگروه اواریكتومی (،(OVX
گروه اواریكتومی شده و مكمل سازی با عصاره سویا ) ،(OVX+SOYگروه اواریكتومی شده و ترکیب
تمرینات استقامتی-مقاومتی ) ،(OVX+EN-REگروه اواریكتومی شده و ترکیب تمرینات استقامتی-
مقاومتی و مكمل سازی با عصاره سویا ) (OVX+EN+RE+SOYتقسیم شدند 84 .ساعت پس از پایان
آخرین جلسۀ تمرینی حیوانات بیهوش و تشریح شدند وبافت قلب برای بررسی بیان ژن مربوطه از بدن جدا
شد .با استفاده از روش  ، Real-Time PCRمیزان بیان  Mir-133اندازهگیری شد.
يافتهها :اواریكتومی باعث کاهش بیان  Mir-133شد ( )p≤5/50و این کاهش در رتهای گروه

OVX

بیشتر بود ( .)p≤5/50شش هفته مكمل سازی با عصاره سویا و ترکیب تمرینات استقامتی-مقاومتی به تنهایی
توانست بیان Mir-133را بخوبی بهبود بخشد ( )p≤5/50ولی اثر ترکیبی این دو مداخله قویتر بود (.)p≤5/50
نتیجهگیری :نتایج ما پیشنهاد میکند که ترکیب مكمل سازی با عصاره سویا و تمرینات استقامتی-
مقاومتی دارای قدرت محافظت بیشتری نسبت به استفاده تنها از آنها در تغییرات در ارتباط با یائسگی در
بافت قلبی است .بنابراین احتماال بهبود روش زندگی از طریق تمرین ورزشی مناسب و گنجاندن مواد
غذایی مناسب از جمله ایزوفالون سویا میتواند از بروز خیلی اختالالت احتمالی در دوران یائسگی
جلوگیری نماید.
واژههایکلیدی :اواریكتومی ،ایزوفالون ،تمرین ورزشی ،عصاره سویاMir-133 ،
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مقدمه

داشتن ترکیبات استروئیدی مشابه استروژن توصیه شده

یائسگی پیش از موعد یكی از خطراتی است که

که در دوران یائسگی استفاده گردد ( .)9,2مطالعات

گاهی به علل مختلف از جمله جراحیهای تخمدانی،

نشان دادهاند است که فیتواستروژنها از طریق فعال

زنها را تهدید میکند .یكی از مهمترین علل مرگ

کردن مسسیرهای سیگنالینک متفاوت از جمله

ومیر در زنانی که قبل از رسیدن به سن طبیعی یائسگی

مسیرهای  Erk1/2, JNK NFκB,AKTاثرات مثبت

تحت عمل جراحی اواریكتومی دو طرفه قرار میگیرند

خود را در راستای افزایش طول عمر سلول و جلوگیری

بیماریهای قلبی عروقی است ( .)1با حذف استروژن

از آپوپتوزیس اعمال مینمایند ( .)12-15همچنین نشان

در دوران یائسگی اثرات محافظتی استروژن بر روی

داده شده است که ایزو فالونهای سویا اثرات آنژیوژنز

سیستم قلبی-عروقی کاهش مییابد به طوری که در

دارد ( .)13در مطالعه دیگری نشان داده شده است که

زنان در مقایسه با مردان ،سكته در سنین پیری رخ می-

سویا پاسخ گشادکنندگی به استیل کولین را به هنگام

دهد زیرا در دوران قبل از یائسگی غلظتهای باالی

تجمع پالکها در داخل شریانهای خون در زنهای

استروژن اثرات محافظتی دارد (.)2

یائسه بهبود میبخشد هر چند مكانیسم اثر آن گزارش

استروژن از طریق دو مسیر ژنومیک و غیر ژنومیک

نشده است ( .)18النقاش و همكارانش نشان دادهاند که

و از طریق گیرندههای الفا و بتا اثرات خود را اعمال

درمان دو روزه موشهای صـحرایی اواریكتـومی شـده

میكند .مسیر سیگنالینگ  AKT/PI3Kیكی از مسیرهای

بـا جنیسـتئین باعث بهبودی معنـیداری در فعالیـت

مهم درگیر در اعمال فوق است ( .)8,3مانوز کاستاندا و

مكـانیكی قلـب نمیشود ( microRNAs .)10یا miRs

همكاران نشان دادنـد کـه حـذف هورمون استروژن بـه

 RNA ،کـوچكی هستند ،که در بسیاری از فرآیندهای

شـیوه اواریكتـومی یـا در اثـریائسگی با افزایش

سـلولی ماننـد رشـد ،تكامل ،تكثیر ،تمایز و همچنین

شاخصهای اسـترس اکسـیداتیو و مرگ سلولی در

بیماریها ( )16از زمان آغاز حیات تا مرگ ()17

بافت قلب باعث القاء اختالالت قلبـی -عروقی میشود

درگیرند برخـی از ایـن  miRsخـاص عضله هستند و

(.)0

در بافتهای دیگر بیان نمیشوند؛ بنابراین آنها را

 IGF1یكی از محرکهای اصلی مسیر

 myomiRمیگویند ( .)14اهمیت  microRNAها در

 AKT/PI3Kمیباشد .این پروتئین میتواند از طریق

رشد جنینی ،تكثیر سلولهای جدید ،بهبود انقباض-

مسیرهای سیگنالینگ متفاوت از جمله مسیر

پذیری میوکارد ،بهبود عملكرد اندوتلیومی و جلوگیری

 ،AKT/PI3Kاثرات مثبت خود را اعمال نماید.

از آترواسكلروزیس عروقی نشان داده شده است (.)19

مطالعات نشان دادهاند که  IGF1در قلب باعث افزایش

 microRNAsنقش مهمی در جنبههای مختلف

ورود گلوکز بداخل سلولها ،بهبود قدرت انقباضی

بیولوژی یک ارگان و تكامل ،هومئوستاز انرژی و

قلب ،مهار آپوپتوزیس و تولید  NOو در نتیجه موجب

التهاب دارند .عدم تنظیم یا انحراف بیان microRNAs

بهبود فعالیت قلب میگردد ( .)7,6بنابراین تجویز IGF1

در ارتباط با آرایش عظیم پروسههای پاتولوژیكی شامل

ال از بروز
و یا تحریک تولید این فاکتور میتواند احتما ا

اختالالت نورولوژیک و بیماریهای قلبی عروقی می-

برخی عوارض یائسگی زودرس جلوگیری نماید (.)4

باشد .اگرچه پتانسیل تنظیمی  RNAsبسیار زیاد است

فیتواستروژنها گروه دیگری از گیاهان هستند که با

ولی تقریباا حدود  %05ژنوم بوسیله  microRNAsتنظیم
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میشود ( .)39با اینكه انواع  microRNAدر

درگیر در این مسیر ،هدف از این مطالعه بررسی امكان

فیزیوپاتولوژی قلب نقش دارند ولی بر نقش Mir-133

استفاده منظم وترکیبی تمرینات استقامتی -مقاومتی و

در سالمتی قلب تاکید شده است .بطوریكه کاهش

مكمل سازی با عصاره سویا به عنوان جایگزین تجویز

تنظیمی این  microRNAبه روشهای متفاوت از جمله

استروژن دریائسگی زودرس میباشد .لذا سوال

کاهش اپوپتوزیس ،تولید فاکتورهای رشد ،افزایش

پژوهش این است که آیا تمرینات ترکيبي) استقامتي-
مقاومتي( و مکمل سازی با عصاره سویا به تنهایي
وبطور توام به عنوان راههای جایگزین تجویز استروژن
در یائسگي پيشرس تاثير دارد یا خير؟

بیان  ،IGF1فعال نمودن مسیر ،PI3/AKTو افزایش بیان
 eNOSموجب بهبود کار قلب میگردند (.)25
تمرینات ورزشی با افزایش بیان  Mir-133موجب
پیشگیری از بیماریهای قلبی و یا رفع برخی عوارض
ایجاد شده در قلب میگردد و باعث کاهش
آپوپتوزیس ،ایجاد هیپرتروفی فیزیولوژیک ،جلوگیری
از فیبروز بافتی ،تحریک آنژیوژنز ،و بهبود عملكرد
عروقی از طریق تحریک بیان فاکتورهای رشد مثل
 ،IGF1 ،EGF2 ،VEGFتحریک فعالیت مسیر
 ،PI3k/AKTافزایش بیان  eNOSمیگردد (.)21

همچنین حبیبی و همكارانش ( )2516نشان دادند که
افزایش بیان  Mir- 133باعث افزایش پرو تئینهای ضد
آپوپتوزیس و در نتیجه سرکوب آپوپتوزیس میگردد
( .) 22از طرفی ،در پاسخ به تحریک خارجی مانند
تمرین ورزشی ،بیان ژنی به وسیله سازوکارهای
متفاوتی نظیر ،خاموش شدن بیان ژن توسط،
 microRNAمیتواند تنظیم شود ( .)23-20همچنین
سوبیا و همكارانش ( )2510نشان دادند که  Mir-133از
جمله ژنهای هدفی هست که در تنظیم تكثیر و مرگ
سلولی نقش اساسی را بر عهده دارد ( .)26فراوردههای
غذایی سویا و مكملهای آن بیشترین مصرف انسانی را
دارند چون دارای بیشترین غلظتهای فیتواستروژنها
هستند و توسط زنان یائسه بطور گستردهای بعنوان
جایگزین هورمون درمانی بكار میروند .بنابراین با در
نظر گرفتن پاتوژنز یائسگی زودرس ،نقش تمرینات
ورزشی و فیتواستروژنها در راستای بهبود مسیر
سیگنالینگ مشترک با اختالالت فوق و بیان Mir-133

مواد و روشکار
در این مطالعه  05سررت صحرایی ماده نژاد
ویستار باسیزده هفته سن با میانگین وزنی ()255±20
گرم خریداری شد .برای همۀ آنها شرایط مناسب
آزمایشگاهی (دسترسی آزاد به آب و غذای مخصوص
رت ،چرخۀ روشنایی و تاریكی 12:12ساعت و میانگین
دما  22 ±3درجۀ سانتیگراد) در آزمایشگاه حیوانات
فراهم شدو در  0گروه  15تایی به شرح ذیل تقسیم
شدند:
در گروه اواریكتومی ) (OVXحیوانات اواریكتومی
دو طرفه شدند .در گروه ) (shamحیوانات تحت عمل
جراحی قرار گرفتند بدون اینكه اواریكتومی شوند .در
گروه ) (OVX+SOYحیوانات اواریكتومی شده به
مدت شش هفته عصاره سویا را روزانه به میزان
 65 mg/kgبه صورت محلول در آب و از طریق گاواژ
دریافت کرددند.در گروه ) (OVX+EN+REحیوانات
اواریكتومی شده به مدت شش هفته ترکیب تمرینات
استقامتی و مقاومتی را انجام دادند و در گروه
) (OVX+EN-RE+SOYحیوانات اواریكتومی شده
به مدت شش هفته همراه با دریافت عصاره سویا،
ترکیب تمرینات قدرتی و استقامتی را انجام دادند.

حیوانات با استفاده از مخلوط کتامین و رامپون
بیهوش شدند ( .)10دو هفته پس از عمل جراحی و پس
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از بهبـودی کامـل حیوانات تجویز عصاره آغاز

گرفت .این برنامۀ تمرینی با توجه به هزینۀ اکسیژن

گردیـد .حیوانـات تیمار به صورت روزانه 65

طراحی شـد که با شدت  05تا  70درصد حداکثر

mgعصاره متانولی سویا به مـدت  6هفتــه و به

اکسیژن مصرفی به اجرا درآید ( .)31بر اساس نتایج

صــورت محلــول در آب از طریــق گــاواژ دریافــت

تحقیقات قبلی ،برنامـۀ تمرینی مورد استفاده در تحقیق

نمودنــد ( .)81،84حیوانات تحت تیمار  6هفته و

حاضر از نوع هوازی بود و اثربخشی آن قبالا به کرات

براساس پروتكلهای تمرین استقامتی  0روز در هفته

گزارش شده است ( 3و8و 16و .)30پروتكل بین

تمرین استقامتی انجام میدادند و بعد از تمرین

ساعات  0تا  7بعدازظهر هر روز اعمال می شد84 .

استقامتی در قفسههای توری قرار میگرفتند و براساس

ساعت پس از پایان آخرین جلسۀ تمرینی رتها با تزریق

پروتكل مقاومتی ،تمرین مقاومتی را نیز انجام دادند.

داخل صفاقی کتامین و زایالزین ،بیهوش شدند و بافت

تمرین مقاومتی مورد استفاده در این پژوهش شامل

قلب برای بررسی بیان ژن مربوطه از بدن جدا شد.

یک ست  15تكراری با تناوب استراحت  95ثانیه،

برای استخراج  mRNAاز کیت  Gene allبا

صعود از نردبان فعایت ورزشی مقاومتی به ارتفاع  1متر

 Cat #3505151و استخراج  microRNAاز کیت

و شیب  40درجه با وزنه متصل به قاعده دم بود .این

 Exiqonبا Cat # 253351استفاده گردید .میزان بیان

پروتكل با توجه به مطالعات پیشین ( 89و  )05و توانایی

 Mir-133وژن  U6به عنوان کنترل داخلی با استفاده از

موشها با توجه به مطالعه پایلوت (و نیز خطوط راهنمای

دستگاه ( )Light Cycler 96و رنگ سایبرگرین I

انجمن قلب آمریكا در باره اصول تمرین مقاومتی

تعیین شد .برای ارزیابی کارایی هر ژن از شیب منحنی

تعدیل شد ( .)02,01برنامـۀ تمرینـی استقامتی ،شامل

استاندارد استفاده شد .در مرحله بعد جهت آنالیز دادهها

دویدن روی نوارگردان ویـژة جونـدگان بود که در آن

ابتدا دلتا  Ctژن در هر نمونه از افتراق  Ctژن مربوطه و

تمرین با رعایت اصل اضافه بـار بـه صـورت پیشـرونده

 Ctژن  U6به عنوان ژن مرجع محاسبه شد و بیان ژنها

بـین  68-20دقیقه و با سرعت بین  22-10متر در دقیقه

در حالت پایه نسبت به ژنهای مرجع با فرمول 2- ΔCT

به مدت  6هفته و هر هفته  0جلسـه اجـرا شـد اجرا شد.

محاسبه گردید .سپس نتایج نهایی بیان هر ژن

این برنامه .سرعت برنامۀ تمرینی از  10متر در دقیقه و

( ،)expression ratioتوسط نرم افزار آنالیز گردید.

مدت  20دقیقه در در روز اول آغاز شد و سرعت هر

مشخصات پرایمرهای استفاده شده در جدول  1آمده

هفته  1متـر دردقیقه افزایش داشت .مدت تمرین نیز هر

است .پرایمرهای  Mir-133و مرجع آن  U6از شرکت

جلسه  1دقیقه نسبت به جلسۀ قبل افزایش داشت (.)3

اگزیكون تهیه شد.

کـل برنامۀ تمرینی روی نوارگردان بدون شیب انجام
جدول  :1مشخصات پرايمرهای مورد استفاده در Real-time
نام ژن

مشخصات

U6

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
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EXIQON, LNA Fwd Primer, Fwd hsa-miR-133b, 204162-02 Batch
126426, 100 rnx
LAN Rev Primer, Rev hsa-miR-133b, 204162-02 Batch 126425,
100 rnx

همه دادههای تحقیق بصورت میانگین±خطای معیار

يافتهها

بیان شدهاند .برای محاسبات آماری از نرم افزار SPSS

در پایان مرحله نگهداری رتها ،اورایكتومی موجب

استفاده شد .اطالعات گروهها با استفاده از آزمون

افزایش معنیدار وزن بدن در مقابسه با دیگر گروهها

آنالیز واریانس یكطرفه و استفاده از آزمون توکی

گردید ( .)p≤5/50هچنین پس ازشش هفته افزایش

مقایسه شد .معنیدار بودن نتایج با  p≤5/50مورد

معنیداری در وزن بدن گروههای تحت درمان و تمرین

پذیرش قرار گرفت .نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده

در مقایسه با گروه شم مشاهده گردید که این افزایش

از آزمون  Shapiro- Wilkارزیابی شد و مشخص شد

در گروه  OVXبیشتر بود( )p≤5/50( .جدول .)2

که دادهها دارای توزیع طبیعی.

میانگین غذای مصرفی گروههای مورد مطالعه در
مقایسه با گروه شم تفاوت معنیدار نشان نداد.
(( )p≤5/50جدول .)2

جدول  :2میانگین وزن بدن ،غذای مصرفی در گروههای مورد مطالعه
Sham

OVX

OVX+SOY

OVX+RE+EN

OVX+RE+EN+SOY

15

15

15

15

15

وزن پس از 6هفته

208.1±2.6

*243.2±8.2

260.8±0.3

263.7±3.0

268.2±8.2

میانگین غذای

16.83±2.16

16.13 ± 3.62

10.93 ± 3.62

10.48 ± 2.12

16.53 ± 3.21

گروه ها
تعداد

)(g/dayمصرفی

مقادیر بصورت میانگین±انحراف استاندارد بیان

بیان  Mir-133در رتهای اواریكتومی شده نسبت به

شدهاند ( :Sham .)p≤5/50گروه شم :OVX ،گروه

گروه شم دارای کاهش معنیداری بود (.)p≤5/50

اواریكتومی :OVX+SOY ،گروه اواریكتومی شده و

شش هفته تمرین مقاومتی-استقامتی و مكمل سازی با

مكملسازی با عصاره سویا :OVX+EN+RE ،گروه

عصاره سویا و ترکیب این دو در رتهای اواریكتومی

اواریكتومی شده و ترکیب تمرینات استقامتی-

شده ،موجب افزایش قابل توجه در میزان بیان Mir-

مقاومتی :OVX+EN-RE+SOY ،گروه اواریكتومی

 133نسبت به گروه رتهای اواریكتومی شده گردید که

شده و ترکیب تمرینات استقامتی -مقاومتی و مكمل

از نظر آماری معنیدار بود ( .)p≤5/50همچنین میزان

سازی با عصاره سویا* .تفاوت معنیدار با بقیه گروهها.

افزایش بیان  Mir-133در گروههای اواریكتومی شده

میزان بیان  Mir-133در قلب رتهای اواريکتومی شده

با شش هفته تمرین مقاومتی-استقامتی و مكمل سازی با

میزان بیان  Mir-133در قلب تمامی گروههای
تحت مطالعه در نمودار  1نشان داده شده است .میزان
مجله علوم پزشکی زانکو /دانشگاه علوم پزشکی کردستان /پاییز 19-19 /9316

16

اثر ترکیبی تمرینات استقامتی-مقاومتی و ...

عصاره سویا و ترکیب این دو نسبت به گروه شم از نظر

آماری معنیدار بود (.)p≤5/50

نمودار  :1میزان بیان  Mir-133در قلب رتهای گروههای مورد مطالعه

مقادیر بصورت میانگین±انحراف استاندارد بیان

( )p≤5/50و این کاهش در در گروه  OVXبیشتر بود

شدهاند ( :Sham .)p≤5/50گروه شم :OVX ،گروه

 )2تمرین مقاومتی -استقامتی و عصاره سویا به تنهایی و

اواریكتومی :OVX+SOY،گروه اواریكتومی شده و

بصورت توام از کاهش بیان  Mir-133توانستند

مكمل سازی با عصاره سویا :OVX+EN+RE ،گروه

جلوگیری نمایند )p≤5/50( .و  )3اثر ترکیبی تمرین

اواریكتومی شده و ترکیب تمرینات استقامتی-

مقاومتی -استقامتی و مكمل سازی با عصاره سویا در

مقاومتی :OVX+EN-RE+SOY ،گروه اواریكتومی

جلوگیری از کاهش بیان  Mir-133قویتر بود

شده و ترکیب تمرینات استقامتی-مقاومتی و مكمل

( .)p≤5/50تنظیم بیان  microRNAsتوسط

سازی با عصاره سویا  e.بیانگر اختالف معنیدار با گروه

استروژن و دیگر هورمونهای جنسی اثبات شده است

 c. Shamبیانگر اختالف معنیدار با هر دو گروه

( .)1در واقع  microRNAsهمانند  miR-133با

 Shamو  d . OVXبیانگر اختالف معنیدار با هر سه

مكانیزمهای مختلفی در فرآیندهای فیبروزتیک و

گروه  OVX ،Shamو  b. OVX+SOYبیانگر

آپوپتوز کاردیومیوسیتها درگیر هستند ( .)31در

اختالف معنیدار با هر چهار گروه  OVX ،Shamو

تحقیق حاضر ،اورایكتومی موجب افزایش قابل توجه

 OVX+SOYوOVX+SOY+EN+RE

وزن بدن رتها گردید که یكی از ریسک فاکتورهای

بحث و نتیجهگیری
مهمترین یافتههای این پژوهش نشان داد که  )1بیان
 Mir-133در رتهای اواریكتومی کاهش یافت
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دادند که افزایش وزن بدن رتها ناشی از کمبود

یافتههای این مطالعه همسو با مطالعه انجام شده توسط

هورمونی بود.به خوبی شناخته شده است که کمبود

حبیبی و همكارانش ( )2516بود که دیده شد هشت

هورمون های زنانه مانند استروژن در زنان یائسه دیده

هفته تمرین منظم شنا باعث افزایش  Mir-133و ژن

می شود و به افزایش وزن به ویژه چربی

هدف آن  Bcl-2میگردد ( .)22یكی از اثرات مفید

اپیدیدیم) ) epididymal fatمربوط است.اعتقاد بر

تمرین ،نقش آن در بیان  microRNAsو ژنهای هدف

این است که این فرایند از طریق دخالت در لپتین

آنها مثل  IGF-1و  Bcl-2میباشد .ووتن و همكارانش

صورت می گیرد که به هورمون تولید سلول های چربی

( )2511نشان دادهاند که تمرین منظم در زنان در دوره

شناخته شده است و نقش مهمی در تنظیم وزن بدن و

بعد از یائسكی قدرت عضالنی را بطور معنیداری

اشتها بر عهده دارد (.)192در این راستا مطالعات نشان

افزایش میدهد ولی تغییری در شاخص توده بدن ایجاد

دادند که مكمل سازی با استروژن باعث کاهش

نمیکند ( )27و در برابر آپوپتوزیس نقش محافظتی ایفا

مصرف غذا و کاهش وزن بدن بعد از یائسگی می

میکند ( .)24تاثیر تمرینات ورزشی به عنوان جایگزین

شود؛ تأثیری که پیشنهاد شده است توسط گیرنده

فیزیكی در دوران یائسگی و یكی از مهمترین

استروژن آلفا تنظیم شود (.) 193

مداخالت کلینیكی در جلوگیری و یا درمان بیماریهای

هم چنین در رتهای اواریكتومی شده بیان قلبی

قلبی عروقی است و نیز پیشگیری از پیشرفت بیماری

 Mir-133که دارای اثرات ضد فیبروزی و اثرات ضد

قلبی عروقی بصورت گستردهای مطالعه شده است (،35

آپوپتوزی هستند در مقایسه با رتهای گروه شم،

 )30اما مكانیزمهای درگیر در این فرایند هنوز ناشناخته

کاهش معنیداری داشت و میزان این کاهش در

میباشد .در مطالعه حاضر ،شش هفته تمرین مقاومتی-

رتهای گروه  OVXبیشتر بود .یافتههای این تحقیق در

استقامتی اثرات مفیدی را باعث شد .کاهش وزن بدن تا

راستای مطالعات پیشین بود که دیده شده است یائسگی

حدی نزدیک به آنچه که در گروه شم دیده میشد از

ریسک فاکتور مهم برای بیماریهای قلبی عروقی در

اثرات مفید تمرین مقاومتی-استقامتی در مطالعه ما بود.

زنها بوده است ( 32و  .)33نتایج این تحقیق نشان داد

در این مطالعه ،تمرین مقاومتی-استقامتی باعث افزایش

که آپوپتوز قلب در گروه اواریكتومی بطور معنیداری

بیان  Mir-133در رتهای اواریكتومی شده گردید.

افزایش یافت در حالی که رژیم عصاره سویا و تمرین

یافتههای این مطالعه در موافقت با مطالعات پیشین بود

مقاومتی -استقامتی و ترکیب این دو اثر محافظتی بر

که دیده شده است در زمان یائسگی و مدلهای حیوانی

آپوپتوز قلب رتها داشت .نتایج بدست آمده در

اواریكتومی شده ،تمرینات ورزشی باعث کاهش وزن

ارتباط با تغییرات  Mir-133که البته در دیگر مدلها و

بدن و وزن چربی و همچنین باعث بهبود پروفایل لپیدی

نه در مدل یائسگی مشاهده شده است در موافقت با

میشود .لی و همكارانش ( )2511نشان دادهاند که

دیگر مطالعات قبلی بود و تجویز استروژن در دوران

فیتواستروژنها از طریق فعالکردن مسیرهای سیگنالینک

یائسگی با اثر حفاظتی آن باعث کاهش وقوع

اثرات مثبت خود را در راستای افزایش طول عمر سلول

بیماریهای قلبی عروقی میشود ( .)38در تحقبق حاظر

و جلوگیری از آپوپتوزیس اعمال مینمایند ،در واقع

شش هفته تمرین ترکیبی مقاومتی-استقامتی توانست از

فیتواستروژنها عالئم عروقی را میتوانند در زنهای یائسه

کاهش بیان  Mir-133جلوگیری کند (.)p≤5/50
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بهبود بخشد هر چند مكانیسم اثر آن گزارش نشده

واقع این نتایج در توافق با مطالعات قبلی بود که توسط

است (.)36

مطالعات مختلفی بر روی مدلهای حیوانی انجام شده و

در تحقیق حاظر شش هفته مكمل سازی با عصاره

مشاهده گردیده که اثر ترکیبی ایزوفالون سویا و

سویا باعث افزایش معنیدار بیان  Mir-133در قلب

همچنین تمرین ورزشی بهبود اثرات دفاعی بر

رتهای اواریكتومی شده گردید .ایزوفالونهای سویا

بیماریهای قلبی در رتهای اواریكتومی شده بوده است

بشدت باعث کاهش تریگلیسیرید ،کلسترول و LDL

( .)85مطالعات قبلی نشان دادهاند که ترکیب مداخله

سرم و همچنین باعث افزایش سطح  HDLدر زمان

ایزو فالون سویا و تمرین تجمع چربی بدن را را با

یائسگی میگردد .ولی اختالف نظرهایی در این مورد

افزایش توده خالص بدن در رتهای اورار یكتومی شده

وجود دارد بطوریكه در برخی مطالعات عدم تغییر

کاهش میدهد ( .)29همچنین در مطالعهای راموس و

پروفایل لیپیدی توسط ایزوفالون سویا در زمان یائسگی

هكمارانش ( )2512گزارش کردند که ریسک

ال به
گزارش شده است ( .)37این اختالف نتایج احتما ا

فاکتورهای قلبی توسط تمرین و فیتواستروژنها در

علت تفاوت در پروتكل آزمایش ،گونه یا سن حیوانات

رتهای اواریكتومی کمتر نگردیده است ( .)34این

و یا دوز مورد استفاده ایزوفالون بوده است .با وجود

تفاوت احتماال بعلت تفاوت روشهای آزمایش ،نوع و

عدم اختالف میان گروههای اواریكتومی ،این مطالعه

گونه و سن متفاوت حیوانات آزمایش شده ،مدت زمان

نشان داد که در این گروهها کاهش وزن بدن در

و یا دوزهای متفاوت مداخالت بوده باشد .در واقع این

مقایسه با گروه  OVXنسبت به گروه شم وجود دارد.

نتایج نشان داد که در شرایط کمبود استروژن ،تمرین

الزم به ذکر است که تجویز همزمان عصاره سویا و

مقاومتی -استقامتی منظم و عصاره سویا بصورت توام

دریافت تمرین مقاومتی -استقامتی برای کنترل وزن

در عملكرد قلبی و حفظ هومئوستازهای متابولیكی

بسیار موثرتر بود و توانست از افزایش وزن در

بسیار مفید میباشد و در نتیجه دارای اثر بسیار مهمی بر

گروههای اواریكتومی جلوگیری نماید .بعالوه اینكه

مهار پیشرفت ریسک فاکتورهای قلبی میباشد .بنابراین

مداخله ترکیبی مكمل سازی با عصاره سویا و تمرین

احتماال بهبود روش زندگی از طریق فعالیتهای

مقاومتی -استقامتی باعث بهبود ریسک فاکتورهای

فیزیكی مناسب و گنجاندن مواد غذایی مناسب از جمله

بیماریهای قبلی از طریق افزایش بیان  Mir-133در

فیتواستروژنها میتواند از بروز خیلی اختالالت

قلب شد که این افزایش بیان ،خود ممكن است در

احتمالی در دوران یائسگی جلوگیری نماید.

ارتباط با اثرات ضد آپوپتوزی و ضد فیبروزی باشد .در
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Abstract
Backgrounds and Aim: Menopause is one of the important risk factors of cardiovascular
disease (CVD) in women. Exercise and soy isoflavone diets have been suggested to reduce
the risk of CVD in postmenopausal women. In this study, we investigated the effects of
combined Resistance-Endurance training and Soybean supplementation on expression of
Mir-133 in the heart of ovariectomized (OVX) rats.
Material and Methods: Fifty wistar female rats under controlled conditions (temperature,
light/dark (12:12) cycle, with ad Libitum access to food and water) were housed and after
familiarization with protocol they were divided into five groups of ten: Sham, Ovariectomy
(OVX), OVX with Soy (OVX+SOY), OVX with Resistance-Endurance training
(OVX+RE+EN) and OVX+RE+EN with Soy (OVX+ RE+EN+SOY). Forty eight hours after
the end of the last session rats were anesthetized and sacrificed. The effects of these
treatments were evaluated by measuring cardiac Mir-133expression level by real time PCR
method.
Results: Ovariectomy down-regulated Mir-133 gene expression (p≤0.05); and this decrease
was further in the OVX group (p≤0.05). Six weeks of Soy treatment and/or ResistanceEndurance training improved expression of Mir-133 (p≤0.05), but the combination effect was
stronger (p≤0.05).
Conclusion: Our results suggest that the combination of Soy extract supplementation and
regular Resistance-Endurance training has greater cardiac protective effect on the
menopause-induced changes than using each of them alone. Therefore, probably improved
lifestyle through exercise training and the inclusion of the suitable diets such as soy
isofeloven can prevent the onset of many possible disorders during menopause.
Key words: Exercise training, Ovariectomy, Isofeloven, Mir-133, Soy
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