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چکیده
سابقه و هدف :چاقی یک اپیدمی جهانی و عامل خطر بیماری های متعددی است miRNA .ها به عنوان تنظیمکنندههای مولکولی
اولیه فرآیندهای پاتولوژیک ،در حال افزایش هستند .هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر 52هفته تمرین مقاومتی با باندهایکشی بر میزان
بیان  mir-34aو فاکتورهای خطرزای قلبیعروقی در زنان سالمند چاق بود.
مواد و روشها :در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور 22،زن سالمند چاق (سن  ،82/53±3/89درصد چربی،22/2±2/58
شاخص توده¬بدنی )32/5±3/85به دو گروه کنترل (51نفر) و تمرین (52نفر) تقیسم شدند .گروه تمرین به مدت 52هفته و سه جلسه در
هفته تمرینات مقاومتی با باندهایکشی را برای همهی گروههای عضالنی اصلی انجام دادند 29 .ساعت پیش و پس از  52هفته مداخله
خونگیری انجام شد.
یافتهها :نتایج مقایسههای بینگروهی نشاندهندهی کاهش معنیدار در بیان  mir-34aو سطوح  LDLو افزایش معنی دار در HDL
در گروهتمرین نسبت به گروهکنترل بود (بترتیب  p=0.04 ،P=0.05و )p=0.03؛ در حالی که تفاوت معنیدار در وزن بدن،شاخص
توده بدنی،درصد چربی،کلسترول تام و  CRPمشاهده نشد.
نتیجهگیری :بنظر میرسد52هفته تمرینمقاومتی با کش االستیک سبب تعدیل و کاهش بیان  mir-34aسرم خون زنان سالمند چاق
شد که این تغییرات با کاهش سطوح  LDLو افزایش سطوح  HDLهمراه بود ()p≤0.05؛ اگرچه نتایج شاخص توده بدنی ،درصد
چربی ،کلسترول تام و  CRPتغییرات معنی داری را نشان ندادند که احتماالً میتواند ناشی از نوع و شدت تمرینات انجام شده باشد و نیاز
به بررسی های بیشتر در این زمینه دارد.
واژههای کلیدی :چاقی ،تمرین مقاومتی ،سالمندmir-34a ،

 5دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 2دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران .نویسنده مسئولl_bolboli@uma.ac.ir :
 3استادیار فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران
 2دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
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مقدمه
سالمندی منجر به تغییرات متعدد فیزیولوژیکی میگردد که در میان آنها ،تغییرات در ترکیب بدن (بافت عضله ،بافت
چربی و بافت استخوان) واضحتر است ( .)5در طول عمر ،تودهعضالنی بین  31و  21سالگی به اوج میرسد و سپس
به طور تدریجی کاهش مییابد .برخی افراد ممکن است تا حداکثر 21درصد از توده عضالنی (همچنین قدرت
عضالنی) را در حدود سن  91-71سالگی از دست بدهند ( .)2در زنان بعد از یائسگی ،سرعت کاهش توده استخوان
افزایش مییابد ( 5-2درصد در سال) که منجر به پوکی استخوان زود هنگام نسبت به مردان میشود .بر خالف
توده استخوان و عضله که با گذشت سن کاهش مییابد ،تجمع بافت چربی با گذشت سن افزایش یافته و سپس به
فالت رسیده و در افراد خیلی مسن ممکن است کاهش یابد ( .)3تغییر مهمتری که با افزایش سن رخ میدهد،
توزیع دوباره چربی در ناحیه شکمی(چربی احشایی) و نفوذ چربی به داخل عضله است که منجر به کاهش کلی
قدرت و عملکرد عضله شده و با افزایش خطر سقوط و شکستگی ها همراه است ( .)2این اختالالت پیامد تغییرات
در پارامترهای عصبی و مورفولوژیکی هستند .مکانیسمهای عصبی شامل کاهش فعالسازی حداکثری عضالت
موافق ،افزایش فعالسازی عضالت مخالف ،از دست رفتن عصب و عصبزدایی 5است (.)5
افزایش تجمع چربی درون عضالنی( ،)8تغییر در توده میتوکندری ،بیوژنز و متابولیسم اکسیداتیو همراه با اختالل
میتوکندریایی( ،)7مرتبط با کاهش قدرت ،استقامت عضالنی ( VO2 ،)9اوج ( )8و تحرک( )51میباشند و از
مکانیسمهای پیشنهادی برای بروز چاقی میتوان به افزایش تولید قسمتی از بافت چربی همچون  TNF-αو لپتین
اشاره کرد که میتواند بر مقاومت به انسولین و ترشح هورمون رشد تأثیرگذار باشد( .)55در تحقیقی گزارش شد که
چاقی همبستگی قوی با افزایش سطوح فیبرینوژن و  CRPداشت ( .)52زنان پس از یائسگی مستعد افزایش وزن
چربی و نیز نفوذ چربی به داخل عضله و نیز تجمع چربی در داخل شکم (چربی احشایی) هستند .پروتئین واکنشی،2C
پروتئین اصلی فرآیندی به نام پاسخ مرحله حاد در خون است که از کبد ترشح و واکنش بدن در برابر هر نوع التهاب
محسوب میشود .مشاهده شده افزایش تولید پروتئین واکنشی Cدر سلولهای دیواره سرخرگهای کرونری و
تخریب عروق اثر مستقیم بر توسعه آترواسکلروز دارد .نتایج برخی از تحقیقات نشان میدهد شرکت در فعالیتهای
ورزشی باعث کاهش سطح  CRPمیشود ( .)53در تحقیقی  52هفته تمرینات مقاومتی سطوح سرمی CRPو
میزان CRPمردان سالمند  82سال را کاهش داد (.)52
میکروریبونوکلئیک اسیدها ( ،)miRNAsریبونوکلئیک اسیدهای غیرکدکنندهای هستند که دارای طولی برابر -25
 59نوکلئوتید بوده و بیان ژن ها را پس از رونویسی از طریق تجزیه  mRNAیا مهار ترجمه آنها کنترل میکنند
( .)55شواهد نشان میدهد که آنها در فیزیولوژی و فرآیندهای توسعه مانند تکثیر سلولی ،تمایز ،بقا و آپوپتوز نقش
داشته و اختالل در تنظیم آنها با پاتوژنز بیماریهای قلبی و عروقی ،سندرم متابولیک ،سالمندی و بیماریهای تخریبی
در ارتباط است (.)57 ,58
تأثیر چاقی در الگوهای گردش سلول  miRبه خوبی تعریف نشده است .مطالعات قبلی متمرکز بر ارتباط چاقی و
گردش خون  miRsشدهاند .هیجمانز 3و همکاران ( )2159افزایش دو برابری در  mir-34aو رابطه مثبت و معناداری
با  BMIرا در بزرگساالن میانسال بدست آوردند ( .)59اگر چه پیری با افزایش خطر بیماریهای قلبی عروقی همراه
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تأثیر  91هفته تمرین مقاومتی با باندهای کشی بر میزان بیان 91  ...mir-34a

است ،با کاهش کیفیت زندگی نیز همراه است که عمدتا به دلیل از دست دادن قدرت و توده عضالنی میباشد (.)58
اخیرا پیشنهاد شده است که تمرینات مقاومتی با توجه به اثرات مفیدی که در افزایش قدرت و توان دارد ،ممکن
است یک جایگزین مطلوب برای ورزش در جمعیت سالمند باشد ( .)21از طرفی تمرینات مقاومتی تمریناتی هستند
که سبب افزایش قدرت عضالنی و هیپرتروفی میشوند .شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تمرینات مقاومتی
میزان متابولیسم چربی را افزایش میدهد و تأثیر مثبتی بر روی چاقی و بهبود تراکم استخوانی دارد ( .)25تمرین
مقاومتی میتواند جهت کاهش اثرات مرتبط با چاقی و بهبود ترکیببدن (توده عضالنی ،استخوان و چربی) مفید و
موثر باشند ( .)22تحقیقات نشان دادهاند که تمرین مقاومتی میتواند یک مداخله ورزشی ایمن و موثر در کاهش
اثرات سالمندی باشد ( .)23همچنین فعالیت جسمانی به شکل تمرین مقاومتی یک ابزار موثر و مناسب جهت مقابله
با ضعف عضالنی و ناتوانی و بهبود قدرت ،اندازه و عملکرد عضالنی ( )28-22حتی برای افراد سالمند بیشتر از 91
سال میباشد (.)27
از جمله ژنهای کدکننده  RNAهای غیر کد کننده کوچک  microRNAها نام دارند که میتوانند نقش مهمی در
تنظیم بیان ژن برای طیف گستردهای از فرآیندهای بیولوژیکی پس از رونویسی ایفا کند ( miRNA .)28 ,29ها به
ورزش حاد هوازی و مقاومتی در مغز ،خون ،عضله اسکلتی و قلبی و بافت چربی پاسخ میدهند .الگوهای بیان
 miRNAها ،بطور قابل توجهی بسته به حالت ورزش متفاوت است ( .)32-31 ,29برخی از این تغییرات در بیان
ژن ممکن است به تغییرات در سطوح چندین  miRNAهای خاص در بافتهای مختلف ناشی از تمرین مانند
 miRNAها مربوط به عضله اسکلتی نسبت داده شود ( .)32 ,33استفاده از باندهای االستیک مقاومتی نسبت به
تمرینات مقاومتی با وزنه ارزانتر بوده و در بهبود ترکیب بدن ،عملکرد جسمانی ،سازگاریهای فیزیولوژیکی و تعادل
تأثیر قابل مالحظهای داشته ( )35و برخالف تمرین با ماشینهای مقاومتی به آسانی میتوان طیف وسیعی از تمرینات
باالتنه و پایینتنه را در هر مکانی بصورت برونگرا و درونگرا انجام داد( .)38همچنین ،مواد مقاومتی االستیکی
همچون باندها و تیوب ها ،ابزار ارزان قیمت و با کاربری آسان بوده که اغلب در برنامه های تمرین درمانی استفاده
میگردد ( .)39 ,37بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی تأثیر  52هفته تمرین مقاومتی بر میزان بیانmir-34a
و فاکتورهای خطرزای قلبی عروقی در زنان سالمند چاق میپردازد.
روش پژوهش
این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصاادفی یک ساو کور بود که در آن 28زن سالمند چاق به طور تصادفی به دو
گروه کنترل( 22نفر) و گروه تجربی( 27نفر) تقسیم شدند .حجم کل نمونه با توجه به )5( :روش آماری؛ ( )2وجود
دو گروه؛ ( )3خطای نوع یک  %5؛ ( )2خطای نوع دوم =٪21؛ ( )5توان آماری آزمون=٪91؛ ( )8اثراندازه= 1,21
با اساتفاده و نرم افزار ( G * Powerنساخه  28 )3,5,8,2نفر محاسبه شد .حجم نمونه نهایی 83نفر پس از پیش
بینی میزان ریزش  ،%21برآورد شاد .آزمودنیها بر اساس "بیانیه CONSORTبرای آزمایشهای تصادفی درمان
غیردارویی" 5پذیرفته شدند ( .)21 ,38در این مطالعه افراد واجد شرایط با استفاده از ابزار جذب سنجی اشعه ایکس
دوگانه انرژی (،)DEXAمحدوده سانی  91-81سال ،درصد چربی بدن >  32درصد 31 >BMI ،کیلوگرم به متر
مربع انتخاب شادند ( .)25 ,22همه شارکتکنندگان بر اساس دیگر معیارهای ورود به مطالعه مانند :دامنهی سنی
 91-81سال ،عدم ابتال به بیماریهای مزمن مثل فشارخون باال ،مشکالت تیروئید و یا کلیوی ،سرطان ،دیابت یا
1
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پوکی اساتخوان خیلی شادید نیز مورد بررسای قرار گرفتند .همچنین عدم استفاده از هورمون درمانی ،عدم داشتن
تمرین منظم بیشتر از  31دقیقه در طول هفته طی شش ماه گذشته ،عدم مصرف مکملهای غذایی در طی  3ماه
گذشاااته نیز در نظر گرفته شاااد .مالکهای خروجی مواردی همچون تمرینات جسااامانی موازی ،پیروی از رژیم
کاهشدهنده وزن بیشاتر از  5کیلوگرم در ساه ماه گذشته ،هورموندرمانی و یا مصرف هر دارویی که روی تراکم
اساتخوان ،بافت چربی و یا سایساتم هورمونی تأثیرگذار بود را شاامل می شد .رضایت آگاهانه از تمام افراد بعد از
ارزیابی اولیه و تصاادفیسازی اخذ شد( .)22تصادفیسازی توسط یک دستیار تحقیق به صورت بلوکهای دوتایی
انجام شاااد .مربیانی که در جمعآوری دادهها دخیل نبودند ،تمرینات را انجام دادند و بر شااارکتکنندگان در گروه
کنترل نظاارت کردناد .آزمودنیهاای گروه کنترل هیچگونه دساااتورالعملی را در مورد تغییر رژیم غذایی معمول و
فعاالیاتهاای بدنی خود ،در طول دوره مطالعه دریافت نکردند و در هیچ برنامهای برای تغذیه یا تمرین شااارکت
نداشاتند .آزمودنیهای گروه کنترل به صاورت تماس تلفنی و یا مصااحبه حضوری ،یک بار در هفته مورد کنترل
قرار میگرفتند .در طول این بازدیدهای هفتگی ،مشاکالت بهداشتی ،مشکالت عملکردی و استفاده از دارو توسط
یک محقق آموزش دیده ثبت میشاااد .در عین حال محقق ،الزام بر حفظ رژیم غذایی معمول و رویههای فعالیت
روزانه را تاکید میکرد .پس از اندازهگیریهای آزمون های عملکردی اولیه ،از آزمودنیهای واجد شاارایط آزمایش
دگزا گرفته شاد .ابتدا و به مدت  2هفته و ساه جلساهی یک تا یک و نیم ساعته در هر هفته تمرینات مقاومتی با
باند کشای با اساتفاده از باند زرد رنج جهت آشنا سازی با ابزار تمرین ،محیط تمرین و اصالح حرکات آزمودنیها
در مرکز توانبخشای پارس انجام شد .سپس ،برنامه تمرین به مدت52هفته آغاز شد .بعد از اتمام دوره تمرین ،پس
از  29ساعت از آخرین جلسهی تمرین مجدداً اندازهگیریهای آنتروپومتریک و عملکردی و آزمایشگاهی در شرایط
و زمان آزمونهای اولیه و با همان ابزار توسااط محقق و متخصااص آزمایشااگاه انجام پذیرفت.کلیه مراحل طرح
تحقیق حاضار توساط گروه فیزیولوژی ورزشای زیر نظر پزشاک اجرا و توسط کمیته اخالق دانشگاه با کد اخالق
شماره  5389/152کمیته اخالق پژوهشگاه تربیت بدنی مورد تایید قرار گرفته است.
برنامه تمرین
روش تمرینی در طول  2جلسه قبل از شروع پروتکلهای تمرین به شرکتکنندگان آموزش داده شد .عالوه بر این،
در  2جلسه اول ،آزمودنی ها در کنترل شدت ورزش با استفاده از تعداد تکرار هدفمند)5(TNRsو مقیاس تمرین
مقاومتی ) OMNI2(OMNI-RESتمرین داده شد ( .)23 ,38آزمودنی ها با افزایش یا کاهش فاصله دستها
راحتتر میتوانند مقاومت را تنظیم کنند .از آنها خواسته شد که یک باند االستیک متناسب را انتخاب کنند که به
آنها اجازه میداد تا  RM-21را انجام دهند ( .)38به طور کلی تمرین مقاومتی االستیک باند ( Thera
،®Bandشرکت هیژنیک ،آکرون )USA ،OH ،برای تمرین همه گروههای عضالنی اصلی طراحی (حجم و شدت
تمرین به طور مداوم افزایش مییابد) و سه بار در هفته با کنترل و نظارت محقق اجرا شد .بهمنظور سهولت در
کنترل و نظارت و افزایش دقت و درستی اجرای حرکات ،آزمونیها به چهار گروه  9-8نفره تقسیم بندی شدند و
هر گروه در ساعت مشخص با نظارت مستقیم و کامل محقق در جلسه تمرین شرکت کردند و تمرینات بر اساس
دستورالعملهای کالج پزشکی ورزشی آمریکا ( )ACSMکه برای تمرینات مقاومتی سالمندان توصیه شده است؛
1

Targeted number of repetitions
OMNI- Resistance Exercise Scale

2

تأثیر  91هفته تمرین مقاومتی با باندهای کشی بر میزان بیان 91  ...mir-34a

انجام شد .هر جلسه تمرین با گرم شدن عمومی 51دقیقهای شروع میشد ،سپس تمرینات مقاومتی با االستیک باند
( 21-35دقیقه) بصورت کنترل شده و آهسته برای هر یک از شش گروه عضالنی (پاها ،پشت ،شکم ،قفسه سینه،
شانه و بازو) انجام شد و با یک روال سرد کردن جلسهی تمرین به پایان میرسید و بمنظور رعایت اصل اضافه بار
پس از هر  2هفته تمرین شدت تمرین بر با استفاده از تغییر رنج االستیک باند افزایش یافت که بر همین اساس
آنها به ترتیب از زرد به قرمز ،آبی ،سبز ،مشکی ،نقرهای تغییر یافت .عالوه بر این ،حجم تمرین با افزایش تعداد
ستها از یک به دو ست و میزان پیشرفت بر اساس بهبود فردی (اگر شرکت کننده قادر به انجام دو تکرار بیشتر
در ست دوم بود و گزارش میشد که براساس مقیاس  OMNIمقاومت اعمال شده برای عضله فعال کمتر از 1( 7
بسیار آسان به  51بسیار سخت) است و رنج کش تغییر مییافت) افزایش یافت .الزم به ذکر است کلیهی برنامههای
تمرینی هر روز بین ساعت  52-9صبح انجام گردید .آزمودنیهای گروه کنترل هیچگونه توصیهای در مورد تغییر
در رژیم غذایی روزانه و یا فعالیت جسمانی در طول دوره تحقیق دریافت نکردند و در هیچ برنامه ای برای تغذیه و
یا تمرین شرکت نداشتند .هفته ای یک بار با آنها تماس تلفنی و یا مالقات دیداری ترتیب داده میشد .در طول این
مالقاتهای هفتگی ،مشکالت بهداشتی ،عملکردی و یا استفاده از دارو توسط محقق ثبت میگردید .در عین حال،
محقق ،الزام به حفظ رژیمغذایی روزانه و عادتهای تمرینی را تاکید نمود .در هر حرکت مدت انقباض کانسنتریک
برای  3ثانیه و انقباض اکسنتریک به مدت  7ثانیه حفظ میشد.
جدول  :2پروتکل تمرین االستیک باند
شدت
نوع حرکت

گروه عضالنی درگیر

(ست/
تکرار)

مدت
(دقیقه)

گرم کردن
تمرین جنبشی گردن /اندام فوقانی
و پشت
فلکشن و اکستنشن اندام های
تحتانی

عضالت خم کننده و باز کننده بخش
فوقانی

-

عضالت خم کننده و باز کننده بخش

-

تحتانی

5
5

بخش فوقانی
پرس سینه نشسته

21-21

حرکت پارویی نشسته

21-21

عضالت باز کننده فوقانی (سینه ،سه
سر)
عضالت خم کننده فوقانی (پشتی،
ذوزنقه)

21-5
21-5

خم کردن آرنج نشسته

21-21

عضالت خم کننده آرنج

21-5

باز کردن آرنج ایستاده

21-21

عضالت باز کننده آرنج

21-5

21-21

عضالت سرشانه(دلتوئید،ذوزنقه)

21-5

21-21

عضالت مرکزی

21-5

باال بردن جانبی کش به حالت
ایستاده
کرانچ شکم با دستگاه

بخش تحتانی
باز کردن زانو به حالت خوابیده

21-21

عضالت بازکننده تحتانی(همسترینگ)

21-5
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شدت
(ست/

نوع حرکت

مدت

گروه عضالنی درگیر

(دقیقه)

تکرار)
جمع کردن زانو پا به حالت نشسته

21-21

عضالت خم کننده تحتانی(چهارسررانی)

21-5

باال بردن ساق پا به حالت نشسته

21-21

عضالت بازکننده بخش تحتانی

21-5

دور کردن پا به حالت نشسته

21-21

عضالت دورکننده بخش تحتانی

21-5

نزدیک کردن پا به حالت نشسته

21-21

عضالت نزدیک کننده بخش تحتانی

21-5

باز کردن زانو به حالت نشسته

21-21

گروه عضالت همسترینگ

21-5

دورسی فلکشن نشسته

21-21

عضالت خم کننده مچ پا

21-5

پلنتارفلکشن نشسته

21-21

عضالت کف پایی

21-5
5

سرد کردن

جدول  :1پروتکل تمرینی االستیک باند
هفته

1-2

زرد

*

قرمز
رنگ باند
کشی

4-3

6-5

8-7

21-9

*
*

آبی

*

سبز

*

سیاه
نقره ای

بار تمرین

21-22

*

تکرار

21-21

21-21

21-21

21-21

21-21

21-21

ست

2

1

1

1

1

1

RPE

23-21

23-21

23-21

23-21

23-21

23-21

اندازه گیری فاکتورهای سرم خون و بیان MicroRNA
خونگیری  52ساعت قبل از شروع آزمون ناشتا  5میلیلیتر خون از ورید پیش بازویی دریافت و به مدت  51دقیقه
در دمای اتاق نگهداری شد تا پس از ایجاد لخته و انجام سانتریفوژ ،سرم استخراج شده برای سنجش متغیرهای
تحقیق استفاده شود .پروتئین واکنش دهنده  Cبا حساسیت باال ( ،)HS-CRPلیپوپروتئین با دانسیته پایین(،)LDL
لیپوپروتئین با دانسیته باال( )HDLو کلسترول تام سرمی برحسب میلی گرم بر میلی لیتربه روش االیزا و با استفاده
از کیت محصول شرکت پارسآزمون اندازه گیری شد.
 Real-Time PCRبرای بررسی میزان بیان میکرو RNAها
بررسی وضعیت بیان miR-34aدر نمونه سرم خون توسط روش  Real Time RT-PCRسنجیده و ژن U6
بهعنوان ژن کنترل انتخاب گردید .تکثیر  microRNAبه کمک  Real-time PCRیکی از پرکاربردترین تکنیک
ها در حوزه تحقیقاتی  microRNAمیباشد .جهت استخراج  Total RNAاز کیت مخصوص شرکت
 )High Pure miRNA Isolation Kit(Rocheاستفاده شد .برای سنتز  cDNAاز کیت ( BON-miR miRNA

تأثیر  91هفته تمرین مقاومتی با باندهای کشی بر میزان بیان 19  ...mir-34a

 )1st-Strand cDNA Synthesis Kitاستفاده شد miRNA،ها واکنش پلی آدنیالسیون و سپس رونویسی
معکوس را انجام داده؛ در ادامه  RNAپلی آدنیله به  cDNAمربوطه آماده  QPCRتبدیل میگردید و در نهایت با
استفاده کیت  High-Specificity miRNA QPCR CoreReagent Kit BON-miRو پرایمر فوروارد
اختصاصی QRT-PCR ،برای  miRNAانجام میگرفت.
واکنش سنتز  cDNAبالفاصله پس از واکنش پلی آدنیالسیون ،با استفاده از  51الندا  RNAپلی ادنیله و یک الندا
پرایمر  BON-RT adaptorدر هر تیوپ ریخته و با آب  RNase-DNase freeبه  53الندا رسانده شد و در مدت
 5قیقه در دمای  75درجه سانتی گراد در ترموسایکلر گذاشته شد .سپس روی یخ قرار گرفته و با اضافه کردن( RT
 )RNase-free water ،5× RT buffer ، dNTP mix (100 mM)،enzymeطبق برنامه دستگاه ترموسایکلر
 51دقیقه  25درجه 81 ،دقیقه  22درجه و  51دقیقه  71درجه انجام گرفت .محصول واکنش در دمای  -91درجه
فریز و نگهداری شد .واکنش  QRT-PCRدر دستگاه  ABIبا مخلوط کردن ترکیبات (iRNA-specific ،cDNA
Nuclease-free, PCR- ،2× miRNA QPCR master mix،forward primeruniversal reverse primer
 )grade H2Oو چرخه دمای  85درجه سانتی گراد برای دو دقیقه 85 ،درجه برای  5ثانیه و  81درجه برای 31
ثانیه بود.بیان نسبی ژن  34-aاز نسبت پیش آزمون و پس آزمون در گروه تجربی یا کنترل با روش 2-∆∆CT
محاسبه گردید.
روشهای تجزیه و تحلیل آماری
نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک تعیین شد .به منظور مقایسههای درونگروهی از آزمون t
وابسته و آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون و جهت مقایسههای بینگروهی از آزمون  tمستقل استفاده شد .تمامی
آزمونها در سطح معنیداری p≤0.05و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  22انجام شد .همچنین از نرم افزار
 EXCELبرای رسم نمودارها استفاده شد.
یافتهها
نتایج مقایسههای بین گروهی نشان دهندهی کاهش معنیدار در بیان  mir-34aبود (شکل .)5

*

شکل  :2بیان نسبی پیش آزمون و پس آزمون ژن  34-aدر مقایسه دو گروه تمرین و کنترل.
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بود (بترتیب P=0.04 ،P=0.05

سطوح  LDLو افزایش معنیدار در  HDLدر گروه تمرین نسبت به گروه کنترل
و )P=0.03؛ در حالی که تفاوت معنیدار در وزن بدن ،شاخص توده بدنی ،کلسترول تام ،درصد چربی و CRP
مشاهده نشد (بترتیب  P=0.04 ،P=0.05و ()P=0.03جدول .)3
جدول :3مقایسه ویژگیهای فردی و فاکتورهای سرم خون آزمودنیها
گروه

کنترل

تمرین

آزمون

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

 Pبین
گروهی

سن (سال)

پیش آزمون

63/6±3/34

63/2±3/25

1 /9

قد (سانتیمتر)

پیش آزمون

255/6±4/32

256/1±4/35

1/7

پیش آزمون

78/8±6/94

81/5±8/9

پس آزمون

80/2±7/32

82/7±9/12

Pدرون گروهی

*1/111

*1/111

پیش آزمون

32/92±1/99

33/45±4/17

پس آزمون

33/13±3/44

34/25±3/73

Pدرون گروهی

*1/142

1/152

پیش آزمون

44/42±1/84

45/19±1/97

پس آزمون

48/27±3/11

47/81±3/51

Pدرون گروهی

*1/112

*1/112

پیش آزمون

44/42±1/84

45/19±1/97

پس آزمون

48/27±3/11

47/81±3/51

Pدرون گروهی

*1/112

*1/112

پیش آزمون

44/42±1/84

45/19±1/97

پس آزمون

48/27±3/11

47/81±3/51

Pدرون گروهی

*1/112

*1/112

پیش آزمون

44/42±1/84

45/19±1/97

پس آزمون

48/27±3/11

47/81±3/51

Pدرون گروهی

*1/112

*1/112

متغیر

وزن (کیلوگرم)

شاخص توده بدنی
(کیلوگرم  /متر مربع)

چربی بدن ()%

CRP
(میلی گرم بر میلی لیتر)

لیپوپروتئین با
دانسیته باال()HDL
(میلی گرم بر میلی لیتر)

لیپوپروتئین با
دانسیته پایین
()LDL
(میلی گرم بر میلی لیتر)

1/3

1 /2

1/5

1 /4

1/12

1/14

تأثیر  91هفته تمرین مقاومتی با باندهای کشی بر میزان بیان 13  ...mir-34a

متغیر
کلسترول تام
(میلی گرم بر میلی لیتر)

گروه

کنترل

تمرین

آزمون

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

پیش آزمون

44/42±1/84

45/19±1/97

پس آزمون

48/27±3/11

47/81±3/51

Pدرون گروهی

*1/112

*1/112

 Pبین
گروهی
1 /3

نسبت بیان mir-
 34aپس آزمون
نسبت به پیش

بین گروهی

1/66

1/94

1/15

آزمون
* نشان دهندهی تفاوت معنیدار درون گروهی

بحث و بررسی
 52هفته تمرین مقاومتی با باندهای کشی باعث کاهش سطوح  LDLو افزایش معنی دار در  HDLدر گروه تمرین
نسبت به گروه کنترل شد؛ در حالی که تفاوت معنیدار در وزن بدن ،شاخص توده بدنی ،درصد چربی ،کلسترول و
 CRPمشاهده نشد.
مطالعات اندکی تأثیر تمرین های مقاومتی را بر سطوح  CRPنسبت به تمرین های هوازی مطالعه کردند که بیشتر
این پژوهش ها کاهش ،افزایش یا عدمتغییر را گزارش کردند .کوت و همکاران( )2118پس  51ماه تمرین مقاومتی
بر روی سالمندان با دستگاههای بدنسازی با شدت متوسط تغییرات معنی داری در سطوح CRPمشاهده نکردند
که با نتایج پژوهش حاضر همسو میباشد ( .)22در پژوهشی دیگر کوهی و همکاران ( )2152به مطالعه اثر تمرینات
مقاومتی بر  CRPمردان چاق با نمایه توده بدنی بیش از  31کیلوگرم بر مترمربع پرداختند .پروتکل تمرین مقاومتی
 52هفته تمرین با با شدت  81-91درصد یک تکرار بیشینه 9،تا  51تکرار در  51ایستگاه بود .پس از اجرای تمرینات
پژوهش سطوح سرمی  CRPدر گروه مداخله بهطور غیر معنیداری در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته بود (.)25
سازوکارهای احتمالی در تغییر سطوح CRPمیتواند ناشی از کاهش توده چربی بدن افزایش سیتوکین های
ضدالتهابی باشد( .)25 ,22 ,52بر اساس نتایج این پژوهش احتماالً عدم تغییرات معنی دار در  CRPبا عدم تغییرات
در توده چربی بدن مرتبط باشد.
هم چنین عدم تغییر معنی دار در درصد چربی و کلسترول خون بترتیب با کاهش و افزایش  LDLو  HDLهمراه
بود .اگرچه بیشتر مطالعات کاهش در میران چربی ،کلسترول LDL،و  HDLرا طی پس از تمرین های مقاومتی و
استقامتی را در افراد سالمند چاق گزارش کردند()27 ,28؛ که احتماالً ناشی از روش های و ابزار اندازهگیری(استفاده
از روش دگزا در برآورد چربی) یا نوع و شدت تمرین های انتخابی باشد که شامل استفاده از کش االستک با شدت
متوسط بود.
نتایج پژوهش نشان دهندهی کاهش معنیدار در بیان  mir-34aدر گروه تمرین نسبت به گروه کنترل بود.
در حال حاضر نقش  miRsدر تنظیم التهاب ،سالمت عروق و بیماری های قلبی عروقی ( )CVDبه خوبی مشخص
شده است و ارتباط معکوس بین  miR-150 ،miR-146a ،miR-126 ،miR-34aو  miR-181bبا التهاب عروقی
شدید ،اختالل عملکرد اندوتلیال و آتروژنز گزارش شده است (miRNA .)29ها به عنوان تنظیم کننده های اصلی
متابولیسم چربی و گلوکز می باشند و نقش مهمی در شروع چاقی و بیماری های مرتبط با چاقی با تأثیر بر وضعیت
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و عملکرد بافت چربی ،پانکراس ،کبد و عضله دارند .با این حال ،اطالعات در مورد مکانیسم های عمل تقریبا محدود
است .درک جامع از نقش  miRNAsدر متابولیسم بافت و هموستازی انرژی ممکن است در چشم انداز مسیر راه
های درمان را باز کند .در حال حاضر دو رویکرد اصلی در نظر گرفته شده است :استراتژی مهار ،که با استفاده از
توالی ضد  miRقادر به هدف  miRNAخاص و بلوک عملکرد آن و درمان جایگزینی با استفاده از  miRNAموثر
خواهند بود .نقش miRNAهای درگردش به عنوان مولکول های پایدار و قابل دسترس ،به عنوان یک راه امیدوار
کننده برای تشخیص بیومارکرهای غیر تهاجمیو پتانسیل بالقوه برای تشخیص زود عوامل خطر زای قلبی عروقی و
اختالالت متابولیکی مرتبط میباشد (.)29
مطالعات زیادی به نقش  miR-34aدر فرایند های سلولی چاقی و افزایش بیان آن در آدیپوسیت های افراد چاق
اشاره کرده اند .در سالهای اخیر نشان داده شده است که  SIRT1 ،miR-34aکبدی را مورد هدف قرار میدهد،
به طوری که بیان این میکرو  RNAدر کبد چرب موش چاق شده با رژیم غذایی افزایش و بیان  SIRT1کاهش
یافته است؛ همچنین  miR-34aباعث مهار ترشح انسولین در سلول های بتای پانکراتیک میشود ( .)51 ,28این
مولکول در فرایند تشکیل بافت چربی قهوه ای دخیل میباشد و به عنوان تنظیم کننده منفی آدیپوسیت قهوه ای
منفی عمل میکند .با نرمال شدن مصرف غذا ،کاهش وزن بدن ،کاهش غلظت  miRNA-34aموجب افزایش
آدپیوژنز چربی قهوه ای با افزایش شاخص های آن ( )UCP1, PRDM16, PGC1αو افزایش عملکرد میتوکندری
میشود( .)51در مطالعات انجام شده ارتباط معنی دار و معکوسی بین  miR-34aو هورمون انسولین و شاخص
مقاومت به انسولین مشاهده کردند .بر اساس تأثیر معکوس  miR-34aممکن است افزایش این  miRNAبا
افزایش بروز دیابت نوع  Iدر ارتباط باشد (.)28
در بررسی تأثیر تمرین بر بیان  ،miRNAsمطالعات کاهش بیان  miR-208aقلبی درموشهای ویستار سالم
و چاق باعث تنظیم افزایشی گیرنده هدف هورمون تیروئید مرتبط با پروتئین Purβ ،(THRAP-1) 5و Sox6
میشود و تعادل بین بیان ژن زنجیره سنگین میوزین آلفا و بتای قلبی ) (α-βMHCرا بهبود میبخشد( .)55تنظیم
کاهشی  miR-208aدرافزایش چندین هدف درگیر میشود که یک برنامه ژنی برای بهبود کارایی انقباض قلب را
شکل میدهند و برعکس آن ،سطوح بیان  miR-208در  CADبطور افزایشی تنظیم میشوند( .)52هلمن و
همکاران ()2152نشان دادند که مدلهای تمرینی بر  miRNAدر جریان خون مهم هستند .در حالی که پروتکلهای
متفاوت تمرینات استقامتی منجر به افزایش حاد در  miR-126اختصاصی اندوتلیال میشود و تمرینات مقاومتی
باعث افزایش در  miR-133عضله اسکلتی میشود( .)53در مطالعه دیگری ،سطوح  miRNAدر نمونههای سرم
از دوازده مرد سالم اندازه گیری شد ،که یک جلسه تمرین مقاومتی (پرس پا و پرس زانو) ،شامل پنج ست از 51
تکرار در  ٪71از حداکثر قدرت ،با  5دقیقه استراحت بین هر ست انجام دادند .سه روز پس از تمرین؛ افزایش
درسطوح  miR-149و کاهش درسطوح  miR-146aو  miR-221مشاهده شد و پیشنهاد کردند سطوح miRNA
در پاسخ به ورزش مقاومتی حاد تغییر میکند و miRNAها نقش مهمی در سازگاری ناشی از تمرینات استقامتی
ایفا میکنند( .)52همچنین در مطالعه دیگری مهار کننده  miR-34aمنجر به بهبود سیستم اتوفاژی شد و عملکرد
میتوکندری را بهبود داد .احتماال مکانیسم های ضد پیری از طریق تمرین (شنا) در فعال سازی اتوفاژیو بهبود
دینامیک میتوکندری ها از طریق سرکوب  miR-34aدخیل باشند (.)52
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Abstract
Background Purpose: Obesity is a global epidemic and a risk factor for many diseases.
miRNAs are increasing as pathological molecular determinants of pathologic processes. The
aim of this study was to investigate the effect of 12 weeks elastic band resistance training on
mir-34a expression and cardiovascular risk factors in obese elderly women.
Methodology: In this single blind randomized clinical trial (RCT), 49 elderly women with
obesity (based on the results of the DEXA test, age 64.13 ± 3.68, fat percentage 45.4 ± 6.56,
BMI 33. 1 ± 3.71) were divided into two groups: control (n=22) and training (n = 27). The
training group performed elastic band resistance training for 12 weeks and three sessions at
week for all major muscle groups. 48 hours before and after 12 weeks of intervention, blood
sampling was performed.
Results: The results of the intergroup comparisons indicated a significant decrease in mir34a expression and LDL levels and a significant increase in HDL in the training group
compared to the control group (P = 0.05, P = 0.03, P = 0.03, respectively), whereas There
was no significant difference in body weight, body mass index, fat percentage, total
cholesterol and CRP.
Conclusion: It seems that 12 weeks elastic band resistance training have been able to
modulate and reduce the serum concentration of mir-34a in obese elderly women, which was
associated with a decrease in LDL levels and increase levels of HDL(p≤0.05), although body
mass index, fat percentage, total cholesterol and CRP Significant changes were not observed,
which may be due to the type and intensity of the exercises, which requires further
investigation in this field.
Key words: Obesity, Resistance training, Elderly, mir-34a.

