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 مقدمٍ:
 خبٖ خٟبٖ عزاعز در ٘فز ٔیّیٖٛ 7/16 عبِیب٘ٝ

  دعت اس ػزٚلی -لّجی ٞبی  ثیٕبری اثز در را خٛد

 سٔیٙٝ در وٝ سیبدی ٞبی پیؾزفت، دٞٙذ  ٔی

 ٔٙدز، اعت ؽذٜ ا٘دبْ لّجی ٞبی ٘برعبیی پبتٛفیشیِٛٛصی

 ؽذٜ ٞب  ثیٕبری ایٗ اس ٘بؽی ٔیز ٚ  ٔزي ٔیشاٖ وبٞؼ ثٝ

 ثزای ػزٚق ٚ لّت ٔتخصصبٖ، ٌذؽتٝ در(. 1)اعت 

  تدٛیش ٔذت عٛال٘ی اعتزاحت خٛد ثیٕبراٖ اوثز

 وبٔالً ػمیذٜ ایٗ ٌذؽتٝ دٞٝ عٝ در أب، وزد٘ذ  ٔی

 ٞب  ٕبریثی اس پیؾٍیزی ثزای تٟٙب ٘ٝ اوٖٙٛ ٚ ؽذٜ ٔتحَٛ

 ٞبی ثیٕبری درٔبٖ در ٔٛثز ػبُٔ ػٙٛاٖ ثٝ ثّىٝ، لّجی

 ؽذیذ تب ٔتٛعظ ؽذت ثب تٕزیٙبت اس لّجی ٔختّف

 افشایؼ ثبػث ٚرسؽی تٕزیٙبت(. 2) ؽٛد  ٔی اعتفبدٜ

 ٚ اِتٟبة، ثذٖ ػّٕىزدی ظزفیت، س٘ذٌی ویفیت

 ٞبی خٙجٝ، اخیز ٞب  عبَ در. ؽٛد  ٔی ا٘ذٚتّیبِی ػّٕىزد

 چکیدٌ:
 سلَلی تأثيزات اس. ثبضذ هی miR29a، miR29b، miR29c عضَ سِ ضبهل miR29 خبًَادُ صى سهيٌِ ٍ ّذف:

miR29 حبضز هطبلعِ اس ّذف. کزد اضبرُ سلَلی خبرج هبتزیکس تٌظين ٍ آپَپتَس، سلَلی توبیش ٍ تکثيز ثِ تَاى هی 
 .ثَد سبلن ًز ّبی رت قلت در miR29 خبًَادُ ّبی صى ثيبى ثز ضذیذ تذاٍهی توزیي ّفتِ ّطت ثيزأت ثزرسی
 هطبثِ سٌی ٍ ٍسًی زایطض ثب ٍیستبر ًضاد ًز صحزایی هَش سز 12 تجزثی پضٍّص ایي در :یثزرس رٍش
 هذت ثِ توزیٌی پزٍتکل. ضذًذ تقسين (n= 6) کٌتزل ٍ تذاٍهی توزیي گزٍُ دٍ ثِ تصبدفی طَر ثِ ٍ اًتخبة
 آتَپسی. ضذ اجزا هصزفی اکسيضى حذاکثز %70-75 ضذت ثب دقيقِ 30 جلسِ ّز ٍ جلسِ 5 ای ّفتِ، ّفتِ ّطت
 تکٌيک اس استفبدُ ثب miR29 ّبی صى ثيبى تغييزات. زفتگ صَرت توزیٌی جلسِ آخزیي اس پس سبعت 24 ثبفت

Quantitave RT-PCR ّبی صى ثيبى هيشاى ٍ ضذ آًبليش miR29 رٍش اس استفبدُ ثب ∆∆CT-2 ِضذ هحبسج . 
 .ضذ ثزرسی هستقل t آهبری آسهَى اس استفبدُ ثب تحقيق ّبی گزٍُ ثيي هتغيزّب ثَدى داری هعٌ

 دار هعٌی آهبری لحبظ اس افشایص ایي کِ داد ًطبى% 6/72 افشایص توزیي گزٍُ رد miR29a,c صى ثيبى :ّب  بفتِی
 آهبری لحبظ اس کبّص ایي کِ داد ًطبى% 64/0 کبّص توزیي گزٍُ در miR29b صى ثيبى اهب، (=001/9P) است
 .(=416/0P) ًيست دار هعٌی

 ثبعث هصزفی اکسيضى حذاکثز %70-75 ضذت ثب تذاٍهی استقبهتی توزیي کِ رسذ هی ًظزِ ث گيزی:  ًتيجِ
 اس. است ضذُ توزیٌی گزٍُ ّبی رت قلت در را فيشیَلَصیک ّبیپزتزٍفی القب ٍ miR29a,c صى ثيبى افشایص
 گزفت ًتيجِ تَاى هی، ضَد هی کالصى بیّ ایشٍفزم ثيبى در داریی هعٌ کبّص ثِ هٌجز افشایص ایي کِ آًجبیی

 هبتزیکس تٌظين در هستقين طَر ثِ استقبهتی توزیي اس ًبضی َصیکفيشیَل ّبیپزتزٍفی در miR29a,c افشایص کِ
 .دارد ًقص ثطٌی پذیزی اتسبع ٍ سلَلی خبرج

 

 .قلجی عضلِ، صى ثيبى، MicroRNAs-29 خبًَادُ، تذاٍهی توزیي ّبی کليذی: اصٍُ
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 تٛخٝ ٔٛرد صٖ عغح در ٚرسػ ثٝ ٖثذ پبعخ ٔختّف

 ٘مؼ ٔغبِؼٝ(. 2) اعت ٌزفتٝ لزار ٔحممبٖ اس ثغیبری

 تٕزیٙبت اثز در ٞب  آٖ تغییزات ٚ ٞب ِٔٛىَٛ ایٗ

 ػبُٔ، لّجی ٞبی  ثیٕبری درٔبٖ ٚ پیؾٍیزی در ٚرسؽی

 ٔٛرد در خذیذ دعتبٚردٞبی ثٝ دعتیبثی ثزای ای ثبِمٜٛ

 ػٛأُ ایٗ اس یىی (.3) اعت درٔب٘ی رٚػ ایٗ

(. 4،5) ٞغتٙذ (MicRNAs) اعیذٜ ٔیىزٚریجٛ٘ٛوّئیه

MicroRNAs َٛٞبی  ِٔٛى RNA ٘ؾذٜ رٔشٍ٘بری 

 تىبّٔی ٘ظز اس وٝ ٞغتٙذ( ٘ٛوّئٛتیذی 18-25) وٛچىی

 اس پظ را صٖ ثیبٖ ٞب  ِٔٛىَٛ ایٗ. ثبؽٙذ  ٔی ؽذٜ  ٔحبفظت

 آٖ تدشیٝ اِمب یب mRNA تزخٕٝ ٟٔبر عزیك اس رٚ٘ٛیغی

 ٘بحیٝ ثٝ اتصبَ عزیك اس را وبر ایٗ ٚ ٙٙذو  ٔی وٙتزَ

 ٔغبِؼبت .دٞٙذ  ٔی ا٘دبْ mRNAs ا٘تٟبی ٘ؾذ٘ی تزخٕٝ

 ٚ miR29 خب٘ٛادٜ ثیِٛٛصی ثٝ را خٛد تٛخٝ اخیز

 ٔتٕزوش آٖ ثب ٔزتجظ وّیٛی ٚ ػزٚلی -لّجی آعیت

، miR29a ؽبُٔ ا٘غبٖ در miR29 خب٘ٛادٜ(. 5) ا٘ذ  وزدٜ

miR29، miR29c خب٘ٛادٜ. اعت miR29 تٛاِی seed 

 ثٝ MicroRNAs اتصبَ ثزای ضزٚری seed تٛاِی)

mRNA ٘ٛوّٛتیذ ثیٗ 5' ا٘تٟبیی در ٔؼٕٛالً وٝ ثبؽذ ٔی 

 رعذ ٔی ٘ظز ثٝ ٚ دار٘ذ یىغب٘ی( ٌیزد ٔی لزار 7 تب 2

  اػضب ثیٗ سیبدی ٔیشاٖ ثٝ ٞب  آٖ ٞبی  ٞذف وٝ

 در miR29 خب٘ٛادٜ وٝ آ٘دبیی اس أب ؛دارد پٛؽب٘ی ٞٓ

 تٛسیغ ٚ ؽذٜ  تٙظیٓ افتزالی عٛر ثٝ ٔٛارد اس ریثغیب

 وٝ رعذ ٕ٘ی ٘ظز ثٝ .اعت ٔتفبٚت ٞب  آٖ عِّٛی درٖٚ

 حذالُ miR29(. 4) ثبؽٙذ یىغبٖ ػّٕىزدی ِحبػ اس

 ٞذف را لّت عِّٛی خبرج ٔبتزیىظ ثٝ ٔزثٛط صٖ 16

 خبرج ٔبتزیىظ عٙتش وٙٙذٜ تٙظیٓ ثٟتزیٗ ٚ دٞذ ٔی لزار

 وذ وّیذی ٞبی پزٚتئیٗ ثزای ٞب صٖ ایٗ. اعت عِّٛی

 پبتِٛٛصیه ٚ فیشیِٛٛصیه ٌیزی  ؽىُ در وٝ ؽٛ٘ذ ٔی

 ٘ؾذٜ  ثیٙی  پیؼ. دار٘ذ ٘مؼ عِّٛی خبرج ٔبتزیىظ

 دیٍزی microRNA ٞیچ ،miR29 اس غیز ثٝ وٝ اعت

 لزار ٞذف ٔٛرد را والصٖ صٖ ایشٚفزْ 20 اس تب 11 ثتٛا٘ذ

 ٘مؼ پضٚٞؾی در ٕٞىبراٖ ٚ عٛعی (.6-9) دٞذ

MicroRNAs تٕزیٙبت اس ٘بؽی لّجی ٞبیپزتزٚفی در 

 ٔٛرد ٔبدٜ ٞبی رت در را ٔذت عٛال٘ی ؽذت وٓ ؽٙبی

 miR29a ثیبٖ وٝ وزد٘ذ ٔؾبٞذٜ ٚ داد٘ذ لزار ارسیبثی

ٚ miR29c داریی ٔؼٙ افشایؼ تٕزیٙی ٞبی ٌزٜٚ در 

 ثیبٖ تٕزیٙبت حدٓ افشایؼ ثٝ پبعخ در ٚ اعت داؽتٝ

miR29a ثیبٖ أب، افشایؼ miR29c وٕی وبٞؼ ثب 

 اَٚ ٌزٜٚ در miR29b عغٛح ٚ اعت ثٛدٜ ٕٞزاٜ

 ٕٞزاٜ ا٘ذوی وبٞؼ ثب دْٚ ٌزٜٚ در أب، تغییز ثذٖٚ

 پبعخ miR29 وٝ ٌزفتٙذ ٘تیدٝ ٞب  آٖ .(10) اعت ثٛدٜ

 تٕزیٙبت اس ٘بؽی ٞبیپزتزٚفی ثٝ لّجی فیشیِٛٛصیه

 تٕزیٗ اثز در miR29 افشایؼ ٚ وٙذ  ٔی تٙظیٓ را ٞٛاسی

 خبرج ٔبتزیىظ اس ٔحبفظت ٚ والصٖ وبٞؼ ٔٙظٛر ثٝ

 والصٖ رعٛة وبٞؼ وٝ آ٘دبیی اس ٚ ثبؽذ  ٔی عِّٛی

 ٘تیدٝ در .ثبؽذ  ٔی ثغٙی وبٔپّیب٘ظ افشایؼ ثب ٕٞزاٜ

miR29 ًوٙذ  ٔی تٙظیٓ را ثغٙی وبٔپّیب٘ظ ٔغتمیٕب . 

 وٝ آیذ ٔی ٘ظز ثٝ ثذ٘ی فؼبِیت ٔثجت اثز ثٝ تٛخٝ ثب

 اس ٘بؽی ِٔٛىِٛی ٚ عِّٛی یػّٕىزدٞب ثز ٞب پضٚٞؼ

 ثٝ ثذ٘ی فؼبِیت اس اعتفبدٜ ثٝ آیٙذٜ در ثتٛا٘ذ ٚرسػ

. ؽٛد ٔٙدز ػٛارض ثذٖٚ ٚ ٞذفٕٙذ درٔبٖ یه ػٙٛاٖ

 ی سٔیٙٝ در ؽذٜ ا٘دبْ ٔغبِؼبت ثٛدٖ ا٘ذن ثٝ تٛخٝ ثب

 فزآیٙذ در ٔٛثز miRNAs ثز ثذ٘ی فؼبِیت ثیزأت

 خٛٞبی ٚ خغت ثٝ ػٙبیت ثب ٚ فیشیِٛٛصیه ٞبیپزتزٚفی

 تٕزیٙبت یزأثت پضٚٞؾی ٞیچٍٛ٘ٝ تبوٖٙٛ، ؽذٜ ا٘دبْ

 را miR29 ٞبی صٖ ثیبٖ در تغییزات ٔیشاٖ ثز را تذاٚٔی

 ثب ٔغبِؼٝ ایٗ ِذا، اعت ٘ىزدٜ ثزرعی لّجی ػضّٝ در

 ٞبی صٖ ثیبٖ ثز ؽذیذ تذاٚٔی تٕزیٗ ثیزأت تؼییٗ ٞذف

 .اعت ؽذٜ ا٘دبْ لّت در miR29 خب٘ٛادٜ

 

 :بررسی ريش
 ثٙیبدی ٘ٛع اس ٚ تدزثی حبضز ٞؼپضٚ رٚػ

 ٘ز رت عز 12 تؼذاد ٔغبِؼٝ اٞذاف ثٝ تٛخٝ ثب. اعت

 ٔؤعغٝ اس ٌزْ 180±20 ٚس٘ی ٔحذٚدٜ ثب ٚیغتبر

، ٔحیظ ثب عبسٌبری ثزای .ؽذ خزیذاری ایزاٖ پبعتٛر

 . ؽذ٘ذ ذاریٍٟ٘ تبیی 3 ٞبی لفظ در حیٛا٘بت

 اعتمبٔتی تٕزیٗ) ٌزٜٚ دٚ ثٝ تصبدفی عٛر ثٝ ٞب رت

 ٍٟ٘ذاری. ؽذ٘ذ تمغیٓ( وٙتزَ ٌزٜٚ ٚ اٚٔیتذ

 اس حٕبیت ایزا٘یبٖ ا٘دٕٗ ٔؾی خظ اعبط ثز حیٛا٘بت
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 اٞذاف ثزای اعتفبدٜ ٔٛرد آسٔبیؾٍبٞی حیٛا٘بت

  در حیٛا٘بت. ؽذ ا٘دبْ آسٔبیؾٍبٞی ٚ ػّٕی

 ثب ؽفبف اتیّٗ  پّی خٙظ اس ؽذٜ  عبختٝ ٞبی لفظ

 اریٍٟ٘ذ عب٘تیٕتز 20 ارتفبع ثٝ، 20 در 40 اثؼبد

oدٔبیی ؽزایظ در ٞب رت. ؽذ٘ذ
C 3±22 ،رعٛثت  

 ثب ٚ 12:12 ثیذاری ٚ خٛاة چزخٝ تحت، %60 تب 40

( اعتب٘ذارد پّت) غذا ٚ آة ثٝ آساد دعتزعی

 7-10 اَٚ ٞفتٝ دٚ در تٕزیٗ  ٌزٜٚ. ؽذ٘ذ ٍٟ٘ذاری

 ثٝ ؽذیذ تذاٚٔی تٕزیٗ ثب عبسی آؽٙب ٔٙظٛر ثٝ رٚس

 ای ٞفتٝ، فتٝٞ ٞؾت ٔذت ثٝ عپظ ؛پزداختٙذ تٕزیٗ

 %70-75 ؽذت ثب دلیمٝ 30 خّغٝ ٞز ٚ خّغٝ پٙح

 دعتٍبٜ رٚی ثز صفز ؽیت ثب ٔصزفی اوغیضٖ حذاوثز

 ارائٝ 1 ؽٕبرٜ خذَٚ در وٝ وزد٘ذ تٕزیٗ ٌزداٖ ٘ٛار

 حذاوثز آسٖٔٛ ٞفتٝ دٚ ٞز پبیبٖ در. اعت ؽذٜ

 در خذیذی تٕزیٙی عزػت ٚ ثزآٚرد ٔصزفی اوغیضٖ

 .ؽذ اػٕبَ، ثؼذ ٞفتٝ

 

 طزح پزٍتکل توزیي تذاٍهی ضذیذ: 1شمارٌ  ديلج

 هزاحل توزیي

 هؤلفِ توزیي

 سزد کزدى یيثذًِ اصلی توز گزم کزدى

 دقيقِ 6 دقيقِ 39 دقيقِ 6 )دقيقِ( یيسهبى توز

 %69 تب 59 %75-79 %69تب  59 (VO2max)یي ضذت توز

 .شیب ووارگزدان در همه مزاحل تمزیه صفز بود

 

 ٚ ثز٘یغتٖٛ پضٚٞؼ یٔجٙب ثز حبضز پزٚتىُ

 پزٚتىُ ا٘تخبة دِیُ. اعت ؽذٜ عزاحی ٕٞىبراٖ

 اس خٌّٛیزی در اعتمبٔتی تٕزیٙبت ؽذٜ  اثجبت ٘مؼ

 تٛاٖ ٔی وٝ آ٘دبیی اس ٚ اعت لّجی ٞبی ثیٕبری

 حیٛا٘بت در تذاٚٔی اعتمبٔتی تٕزیٙبت ٘تبیح

  آٖ اس ِذا، داد تؼٕیٓ ا٘غبٖ ثٝ را آسٔبیؾٍبٞی

 در ِٔٛىِٛی ٞبی  عبسٌبری عیثزر ثزای تٛاٖ ٔی

 آخزیٗ اس عبػت 24 اس پظ(. 11) وزد اعتفبدٜ لّت

 اس تزویجی ثب ؽجب٘ٝ ٘بؽتبیی اس پظ ٞب رت تٕزیٗ خّغٝ

 وتبٔیٗ ٚ( ویٌّٛزْ/ٌزْ ٔیّی 10) سایالسیٗ دارٚی

 درٖٚ تشریك صٛرت ٝث (ویٌّٛزْ/ٌزْ ٔیّی 75)

 اس پظ ٚ ؽىبفتٝ عیٙٝ لفغٝ، عپظ ؛ؽذ٘ذ ثیٟٛػ صفبلی

 اس پظ. ؽذ ثزداؽتٝ حیٛاٖ لّت، لّت اس ٌیزی خٖٛ

 لّت راعت ثغٗ ٚ دّٞیشٞب فیشیِٛٛصیه عزْ در ؽغتؾٛ

 است اس اعتفبدٜ ثب وؾی ٚسٖ اس ثؼذ چپ ثغٗ ٚ ؽذ خذا

 دٔبی ثب فزیشر ثٝ ثؼذی ٞبی عٙدؼ ثزای ٚ ٔٙدٕذ ٔبیغ

  اس اعتفبدٜ ثب RNA اعتخزاج. ؽذ٘ذ ٔٙتمُ -80

 ثب ثبفت. ٌزفت ا٘دبْ چپ غٗث ثبفت اس ٌزْ ٔیّی 50

 ثب ٚ ؽذٜ ِیش تزیشَٚ ٔحَّٛ َٔٛ ٔیّی یه اس اعتفبدٜ

، ثؼذ ٔزحّٝ در. ؽذ ٕٞٛصٖ ثبفت وٙٙذٜ ٍٕٞٗ دعتٍبٜ

 وّزٚفزْ ِیتز  یّیٔ 25/0 وٕه ثٝ آثی فبس اس خذاعبسی

 عزد اتبَ٘ٛ ِیتز  ٔیّی 1 ثب ؽذٜ اعتخزاج RNA. ؽذ ا٘دبْ

 اعتزیُ آة آٖ ثٝ عپظ ٚ ؽذ خؾه ٚ ؽغتؾٛ 70%

 ثزای. ؽذ اضبفٝ ثبفت ٌزْ ٔیّی ثز ٔیىزِٚیتز 5/1

 ثبیٛفتٛٔتز دعتٍبٜ اس ؽذٜ اعتخزاج RNA وٕی عٙدؼ

 ٘ب٘ٛٔتز 260 ٔٛج عَٛ ثب( وزد تؼییٗ را RNA غّظت)

 وٝ ثٛد 77/1 ؽذٜ خٛا٘ذٜ OD ٔیبٍ٘یٗ. ؽذ اعتفبدٜ

 عبخت. ثٛد ؽذٜ اعتخزاج RNA ٔٙبعت وبرایی ٘ؾبٍ٘ز

cDNA عبخت ٔزحّٝ عٝ ٕٛ٘ٝ٘ ٞز ثزای cDNA ْا٘دب 

 اس ٔیىزٌٚزْ ٞؾت اثتذا در وٝ تزتیت ثذیٗ. ٌزفت

RNA آ٘شیٓ اس ٔیىزِٚیتز 8/0 ثب را ؽذٜ اعتخزاج 

DNase I ٚ 2 ثبفز اس ٔیىزِٚیتز x10 ٖآة ٚ آ DEPC 

ٛ٘ٝ حدٓ ٚ وزدٜ ٔخّٛط . ؽذ رعب٘ذٜ ٔیىزِٚیتز 20 ثٝ ٕ٘

 آرأی ٝث ٚ وزدٖ ٚرتىظ ثذٖٚ را ؽذٜ ایدبد ٔحصَٛ

 تزٔٛعبیىز دعتٍبٜ در سیز ثز٘بٔٝ ثب عپظ ٚ وزدٜ ٔخّٛط

 درخٝ 55 دٔبی در دلیمٝ پٙح: ٌزدیذ ا٘دبْ تىثیز
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  ،ٌزاد عب٘تی درخٝ 25 دٔبی در دلیمٝ 15، ٌزاد عب٘تی

 عبخت ٔزحّٝ) ٌزاد عب٘تی درخٝ 42 دٔبی در دلیمٝ 30

cDNA ٝٔؼىٛط وزیپتبس تزا٘ظ آ٘شیٓ ٚعیّٝ ث RT)،  

 غیز خٟت) ٌزاد عب٘تی درخٝ 95 دٔبی رد دلیمٝ 5

 ٔزاحُ اتٕبْ اس پظ(. RT آ٘شیٓ وزدٖ فؼبَ

 ٚ ؽذ اضبفٝ تشریمی آة ٔیىزِٚیتز 280 تزٔٛعبیىّز

 عب٘تی درخٝ -20 دٔبی در QPCR در اعتفبدٜ ثزای

 یه، ٘یش cDNA ٕ٘ٛ٘ٝ ٞز ثزای، ؽذ ٍٟ٘ذاری ٌزاد

 داخّی وٙتزَ ػٙٛاٖ ثٝ b2m پزایٕز ثب ٔثجت وٙتزَ ٕ٘ٛ٘ٝ

(Internal Control) ،حضٛر آسٖٔٛ ثزای cDNA ٝتٟی 

 در ٚ ؽذٜ ٔخّٛط ٚرتىظ ثذٖٚ ٚ آرأی ثٝ ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ. ؽذ

 PCR سیز ثز٘بٔٝ ثب Real time PCR(Corbett)  دعتٍبٜ

 ٚاعزؽتٝ) ٌزاد عب٘تی درخٝ 95 دٔبی در دلیمٝ 10: ؽذ

 ٌزاد عب٘تی درخٝ 95 دٔبی در ثب٘یٝ 10 (،اِٚیٝ ؽذٖ

 ٌزاد عب٘تی درخٝ 60 دٔبی در ثب٘یٝ 15 (ؽذٖ ٚاعزؽتٝ)

 ٌزاد عب٘تی درخٝ 72 دٔبی در ثب٘یٝ 20 (،پزایٕزٞب اتصبَ)

 عیىُ 40 ثزای، ثؼذ ثٝ دْٚ ٔزحّٝ اس ٚاوٙؼ(، ٌغتزػ)

 افشار  ٘زْ تٛعظ ٞب ٚاوٙؼ ثٝ ٔزثٛط Cts .ؽذ تىزار

 Ct mean ٟ٘بیت در ٚ اعتخزاج Real-time PCR دعتٍبٜ

 ٞذف صٖ ثیبٖ ٔمبدیز عبسی وٕی(. 12) ؽذ ثجت ٔزتجٝ عٝ

2 فزَٔٛ اس ٘ظز ٔٛرد
-∆∆ct ٜ٘یبس ٔٛرد اعالػبت. ؽذ اعتفبد 

 وّیٝ ٚ  SPSSآٔبری افشار  ٘زْ تٛعظ، آٚری  خٕغ اس پظ

 عغح در ٚ ثیبٖ ،ا٘حزاف ٔؼیبر ±ٔیبٍ٘یٗ  صٛرت ثٝ ٘تبیح

 اس ثؼذ. ؽذ تحّیُ عپظ ٚ پزداسػ( P≤05/0) داری  ٔؼٙی

 تٛعظ پضٚٞؼ ٔتغیزٞبی تٛسیغ ثٛدٖ یؼیعج اس اعٕیٙبٖ

 t آٔبری آسٖٔٛ اس، اعٕیز٘ٛف ٌٌِٕٛٛزف آسٖٔٛ

  ثیٗ تفبٚت ثٛدٖ دار ٔؼٙی تؼییٗ ٔٙظٛر ثٝ ٔغتمُ

 .ؽذ اعتفبدٜ ٞب ٔیبٍ٘یٗ
 

 :َا یافتٍ
 2ؽٕبرٜ  خذَٚ در ٞب رت ٚسٖ تغییزات

 ػیٗ در، عجیؼی رؽذ دٞٙذٜ  ٘ؾبٖ وٝ اعت ؽذٜ ٌشارػ

 ٘غجت تٕزیٗ ٌزٜٚ در ٞب رت ٖٚس وٕتز افشایؼ حبَ 

 ٚسٖ ٘غجت حبضز پضٚٞؼ ٘تبیح ثزاعبط. اعت وٙتزَ ثٝ

 (فیشیِٛٛصیه ٞبیپزتزٚفی ؽبخص) ثذٖ ٚسٖ ثٝ چپ ثغٗ

  افشایؼ وٙتزَ ٌزٜٚ ثٝ ٘غجت تٕزیٗ ٌزٜٚ در

 آٖ تغییزات ٔیشاٖ(، P=013/0) اعت داؽتٝ داریی ٔؼٙ

 .اعت ؽذٜ ارائٝ 1 ؽٕبرٜ ٕٛدار٘ در

 
ٌ جديل  حزاف استبًذارد ٍسى گزٍُ :2شمار  ّب هيبًگيي ٍ ًا

 )گزم( ٍسى ًْبیی )گزم( ٍسى اٍليِ گزٍُ

 64/9±79/299 8/8±63/325 (=n 6) کٌتزل

 38/9±45/212 34/15±393 (=n 6) توزیي

 .اود آورده شده معیاراوحزاف  ±ها به صورت میاوگیه   داده

 

 
 /گزم(ثِ ٍسى ثذى )هيلی ًسجت ٍسى ثطي چپ :1شمارٌ  مًدارو
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 تٕزیٗ ٌزٜٚ در miR29a,c صٖ ثیبٖ عغح

 ایٗ وٝ داد ٘ؾبٖ% 6/72 افشایؼ وٙتزَ ثٝ ٘غجت

 اعت دار ٔؼٙی آٔبری ِحبػ اس افشایؼ

(001/0P=) ،صٖ ثیبٖ عغح أب miR29b ٌزٜٚ در 

 وٝ داد ٘ؾبٖ% 64/0 وبٞؼ وٙتزَ ثٝ ٘غجت تٕزیٗ

 ٘یغت دار ٔؼٙی آٔبری ِحبػ اس وبٞؼ ایٗ

(416/0=P .)2 ؽٕبرٜ ٕٛدار٘ در آٖ ثیبٖ أٖیش 

 .اعت ؽذٜ ارائٝ

 

 
 (کٌتزل)ثزاثز تغييزات ًسجت ثِ گزٍُ  mir29تغييزات ثيبى صى  :2شمارٌ  مًدارو

 

 :بحث
 ٔیشاٖ ثز ثذ٘ی فؼبِیت ٘مؼ حبضز پضٚٞؼ در

 ٔٛرد عبِٓ ٘ز ٞبی رت لّت در miR29 ثیبٖ تغییزات

 ثب یذٖدٚ ٞفتٝ 8 وٝ داد ٘ؾبٖ ٘تبیح. ٌزفت لزار آسٔبیؼ

 اِمبی ثبػث ٔصزفی اوغیضٖ حذاوثز %70-75 ؽذت

 دار ٔؼٙی ثیبٖ افشایؼ ٚ فیشیِٛٛصیه ٞبیپزتزٚفی

miR29a,c ٚ ثیبٖ دار  ٔؼٙی غیز وبٞؼ miR29b در 

 عٛعی ٘تبیح ثب وٝ ؽذ وٙتزَ ٌزٜٚ ثٝ ٘غجت تٕزیٗ ٌزٜٚ

 عٛعی ثب پضٚٞؼ ایٗ تفبٚت أب ؛اعت ٕٞغٛ ٕٞىبراٖ ٚ

. ثبؽذ ٔی پضٚٞؼ دٚ ایٗ دٜاعتفب ٔٛرد خٙغیت در

 ٞٙٛس اعتزط ثٝ پبعخ در miR29 تٙظیٓ دلیك عبسٚوبر

 ٔختّف ٔغبِؼبت ٘تبیح أب ؛اعت ٘ؾذٜ ٔؾخص وبٔالً

 ثتب ی ٜٞٙذد تغییز ؽذر رفبوتٛ وٝ اعت دادٜ ٘ؾبٖ

Transforming growth factor-beta= TGF-β) )ٓتٙظی  

 ٔبتزیىظ ٞبی  صٖ اس ثغیبری ٔحزن ٚ فیجزٚس اصّی وٙٙذٜ

ِٛی خبرج ذ ٔی ،اعت عّ ٛ٘ا  اس، وٙذ عزوٛة را miR29 ت

 ٔغش ٘بتزیٛرتیه پپتیذ تزؽح تحزیه ثبػث اعتزط عزفی

(Brain natriuretic peptid= BNP) ٞبی  ٔبیٛعیت اس 

  ٘ظز ثٝ، وٙذ ٔی ٔمبثّٝ TGF-β اثز ثب وٝ ؽٛد  ٔی لّجی

 ثٝ لّجی ٞبی ٔبیٛعیت اسBNP  عیٍٙبِیًٙ وٝ رعذ یٔ

 اٌزچٝ. ؽٛد  ٔی miR29 ثیبٖ تؼذیُ ثبػث ٞب العتفیجزٚث

miR29 ثبیذ أب، دارد لّجی فیجزٚس وٙتزَ در وّیذی ٘مؼ 

 ٔغتمیٓ راثغٝ والصٖ ٚ miR29 عغٛح ثیٗ وٝ ؽٛد تٛخٝ

 ثیبٖ در خشئی وبٞؼ ٔثبَ ثزای .٘یغت ثزلزار یه ثٝ یه

miR29 در ثزاثزی 20 افشایؼ ثٝ ٔٙدز لّجی عىتٝ اس ثؼذ 

 ٕٞغٛ miR29a,c افشایؼ(. 13-16) ؽٛد  ٔی والصٖ ثیبٖ

 اس تب ثبؽذ  ٔی تٕزیٙی ٌزٜٚ لّت در تغییز ایٗ ثب

 والصٖ رعٛة ٔمبثُ در عَّٛ خبرج ٔبتزیىظ

 اس. ؽٛد ثغٙی وبٔپّیب٘ظ ثٟجٛد ثبػث ٚ وٙذ ٔحبفظت

 اػضبی ثیبٖ در ٘بٕٞغٛ تغییزات ایٗ احتٕبِی ػُّ

 ٘ظز ثٝ: وزد اؽبرٜ سیز ٔٛارد ثٝ تٛاٖ  ٔی miR29 خب٘ٛادٜ
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 در اعت ٕٔىٗ miR29 خب٘ٛادٜ اػضبی وٝ رعذ  ٔی

 ثزای. ؽٛ٘ذ تٙظیٓ ٔتفبٚت عبسٚوبرٞبی ثب ٔٛارد ثزخی

  ثیبٖ (HelaCells) ٞال ٞبی عَّٛ در miR29a ٔثبَ

  ثیبٖ وٕی ٔیشاٖ ثٝ miR29b وٝ  حبِی در .ؽٛد  ٔی

  پیذا وبٞؼ عزیؼبً ٔیتٛس دٚرٜ اعتثٙب ثٝ ٚ ؽٛد ٔی

 اس پظ فزایٙذ. ؽٛد ٕ٘ی ثیبٖ اصالً miR29c ٚ وٙذ ٔی

 ٕٔىٗ miR29 خب٘ٛادٜ اػضبی پبیذاری ٚ رٚ٘ٛیغی

 عبسٚوبرٞبی. ثبؽذ ٟٔٓ ٞب  آٖ افتزالی تٙظیٓ در اعت

 ثٝ miR29 خب٘ٛادٜ اػضبی افتزالی تٙظیٓ ِٔٛىِٛی

 خب٘ٛادٜ اػضبی(. 6) دارد ٘یبس ثیؾتزی ٞبی  پضٚٞؼ

miR29 دار٘ذ ٔتفبٚتی عِّٛی تٛسیغ ،Hwang ٚ 

 در miR29 ٞال ٞبی عَّٛ در وٝ دریبفتٙذ ٕٞىبراٖ

 ٔثبَ عٛر ثٝ .ا٘ذ یبفتٝ تدٕغ عَّٛ ٔختّف ٘ٛاحی

miR29a ًأب ،دارد حضٛر عیتٛسِٚی در ػٕذتب 

miR29b ًٞغتٝ در ٚ دارد حضٛر عَّٛ ٞغتٝ در ػٕذتب 

 miRNAs. اعت ثزاثز 54/4 عیتٛپالعٓ ثٝ ٘غجت

 ٔختّف ٞبی پزٚتئیٗ ثب تاع ٕٔىٗ ای ٞغتٝ ٚ عیتٛسِٚی

 داؽتٝ ٔتفبٚتی ثیِٛٛصیىی تأثیزات ٚ ثبؽٙذ داؽتٝ تذاخُ

 رغٓ ػّی(. 17،6) ا٘ذ  ٘ؾذٜ ٔؾخص ٞٙٛس وٝ ثبؽٙذ

 ٚ ٞٛاسی فؼبِیت ٘ٛع، ٞب رت خٙغیت در وٝ ٞبیی تفبٚت

 ٚ عٛعی پضٚٞؼ ثب حبضز پضٚٞؼ در تٕزیٙبت حدٓ

 ثٝٔؾب پضٚٞؼ دٚ ایٗ ٘تبیح أب، داؽت ٚخٛد ٕٞىبراٖ

 صٖ ثیبٖ افشایؾی تٙظیٓ وٝ رعذ ٔی ٘ظز ثٝ ٚ اعت

miR29a,c ٚ ْثیبٖ در داری ٔؼٙ غیز وبٞؼ یب ٚ تغییز ػذ 

 حدٓ، ٞٛاسی فؼبِیت ٘ٛع اس ٔغتمُ miR29b صٖ

 پضٚٞؾی اِٚیٗ حبضز پضٚٞؼ. اعت خٙغیت ٚ تٕزیٙبت

  ثیبٖ ثز را تذاٚٔی اعتمبٔتی تٕزیٙبت تأثیز وٝ اعت

 رٚؽٗ ثزای ِذا، اعت عٙدیذٜ miR29 خب٘ٛادٜ ٞبی  صٖ

 ٞبی حدٓ ٚ ٞب ؽذت ثب ٞٛاسی تٕزیٙبت آثبر ؽذٖ

 .اعت ٘یبس ثیؾتزی ٞبی پضٚٞؼ ثٝ ٔتفبٚت

 

 :گیری وتیجٍ
 ٞبی عبسٌبری ؽٕبری ثٝ ٔٙظٓ ٚرسؽی فؼبِیت

 آٖ پیبٔذ وٝ ؽٛد ٔی ٔٙدز فیشیِٛٛصی ٚ خٛدوبر

 فؼبِیت ظزفیت افشایؼ ٚ ػزٚلی-لّجی ػّٕىزد افشایؼ

 در، ٘یزٚٔٙذتز ٚ تز ثشري لّت. اعت ٛاسیٞ ٚرسؽی

 ٔؾبروت اٚج دٜ ثزٖٚ ٚ ای ضزثٝ حدٓ ؽذٖ سیبد

 را لّت، وٕتز ثیؾیٙٝ سیز لّت ضزثبٖ وٝ حبِی در، دارد

 ٚرسؽی فؼبِیت ؽذت ٞز در وٕتزی اعتزط ٔؼزض در

 ایٗ ٞذف ثٝ تٛخٝ ثب. دٞذ ٔی لزار ٔؼیٙی ثیؾیٙٝ سیز

 اعتمبٔتی تٕزیٗ ٝٞفت 8 تأثیز ثزرعی وٝ حبضز پضٚٞؼ

 ثٛد عبِٓ ٘ز ٞبی رت لّت در، miR29 ثیبٖ ثز تذاٚٔی

 وٝ ؽٛد ٔی اعتٙجبط چٙیٗ پضٚٞؼ آٖ ٞبی یبفتٝ اس

 حذاوثز %70-75 ؽذت ثب تذاٚٔی اعتمبٔتی تٕزیٗ

 در فیشیِٛٛصیه ٞبیپزتزٚفی اِمب عجت ٔصزفی اوغیضٖ

 ثیبٖ ٔیشاٖ در داریی ٔؼٙ افشایؼ ٚ تٕزیٙی ٌزٜٚ لّت

miR29a,c افشایؼ وٝ ؽٛد ٔی miR29a,c ًاحتٕبال 

 ٘ٛع ٚ 1 ٘ٛع والصٖ ثیبٖ در داریی ٔؼٙ وبٞؼ ثٝ ٔٙدز

 ٞبیپزتزٚفی در miR29a,c افشایؼ وٝ ؽٛد ٔی 3

 ثٝ ٔٙدز ٔغتمیٕبً اعتمبٔتی تٕزیٗ اس ٘بؽی فیشیِٛٛصیه

 تز رٚؽٗ خٟت أب، ؽٛد ٔی ثغٙی وبٔپّیب٘ظ افشایؼ

 عغح در، تزی یغٚع ٔغبِؼبت اعت السْ ٔٛضٛع ؽذٖ

 .ؽٛد ا٘دبْ ِٔٛىِٛی

 

 :يقدرداوی تشکر
 وبرؽٙبعی دٚرٜ ٘بٔٝ پبیبٖ اس ثزٌزفتٝ ٔمبِٝ ایٗ

 وتبثخب٘ٝ در وٝ 59041 ؽٕبرٜ ثب ٚرسػ فیشیِٛٛصی ارؽذ

 پضٚٞؼ ایٗ ٘ٛیغٙذٌبٖ. اعت ؽذٜ ثجت تٟزاٖ دا٘ؾٍبٜ

 آسٔبیؾٍبٜ ٕٞىبری اس را خٛد لذردا٘ی ٚ عپبط ٔزاتت

 تزثیت دا٘ؾٍبٜ پبیٝ ػّْٛ دا٘ؾىذٜ، ِٔٛىِٛی عِّٛی

 .دار٘ذ ٔی اثزاس ٔذرط

 :بعمىا

1. Fernandes-Silva MM, Carvalho VO, Guimaraes GV, Bacal F, Bocchi EA. Physical exercise 

and microRNAs: new frontiers in heart failure. Arq Bras Cardiol. 2012; 98(5): 459-66. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.s

ku
m

s.
ac

.ir
 a

t 7
:4

6 
+

04
30

 o
n 

S
un

da
y 

A
ug

us
t 2

7t
h 

20
17

http://journal.skums.ac.ir/article-1-2427-en.html


 7931/ بُمه ي اسفىد 6، شمارٌ 71شُرکرد/ ديرٌ  یمجلٍ داوشگاٌ علًم پزشک

119 

2. Rohini A, Agrawal N, Koyani CN, Singh R. Molecular targets and regulators of cardiac 

hypertrophy. Pharmacol Res. 2010; 61(4): 269-80. 

3. Ellison GM, Waring CD, Vicinanza C, Torella D. Physiological cardiac remodelling in response 

to endurance exercise training: cellular and molecular mechanisms. Heart. 2012; 98(1): 5-10. 

4. Serena V, Gay S, and Distler O. Suppl 1: Role of MicroRNAs in fibrosis. Rheumatol J. 2012; 

6: 130-43. 

5. Gupta S, Das B, Sen S. Cardiac hypertrophy: mechanisms and therapeutic opportunities. 

Antioxid Redox Signal. 2007; 9(6): 623-52. 

6. Kriegel AJ, Liu Y, Fang Y, Ding X, Liang M. The miR-29 family: genomics, cell biology, 

and relevance to renal and cardiovascular injury. Physiol Genomics. 2012; 44(4): 237-44. 

7. Krol J, Loedige I, Filipowicz W. The widespread regulation of microRNA biogenesis, 

function and decay. Nat Rev Genet. 2010; 11(9): 597-610. 

8. Winter J, Jung S, Keller S, Gregory RI, Diederichs S. Many roads to maturity: microRNA 

biogenesis pathways and their regulation. Nat Cell Biol. 2009; 11(3): 228-34. 

9. Inui M, Martello G, Piccolo S. MicroRNA control of signal transduction. Nat Rev Mol Cell 

Biol. 2010; 11(4): 252-63. 

10. Soci UP, Fernandes T, Hashimoto NY, Mota GF, Amadeu MA, Rosa KT, et al. MicroRNAs 

29 are involved in the improvement of ventricular compliance promoted by aerobic exercise 

training in rats. Physiol Genomics. 2011; 43(11): 665-73. 

11. Burniston JG. Adaptation of the rat cardiac proteome in response to intensity-controlled 

endurance exercise. Proteomics. 2009; 9(1): 106-15. 

12. Shafiee A, Gaeini A, Soleimani M, Nekouei A, Hadidi V. The effect of eight week of high 

intensity interval training on expression of mir-210 and ephrinA3 mRNA in soleus muscle 

healthy male rats. Arak Med Univ J. 2014; 17(3): 26-34. 

13. Fernandes T, Soci UP, Oliveira EM. Eccentric and concentric cardiac hypertrophy induced 

by exercise training: microRNAs and molecular determinants. Braz J Med Biol Res. 2011; 

44(9): 836-47. 

14. Rao PK, Toyama Y, Chiang HR, Gupta S, Bauer M, Medvid R, et al. Loss of cardiac 

microRNA-mediated regulation leads to dilated cardiomyopathy and heart failure. Circ Res. 

2009; 105(6): 585-94. 

15. van Rooij E, Marshall WS, Olson EN. Toward microRNA-based therapeutics for heart 

disease: the sense in antisense. Circ Res. 2008; 103(9): 919-28. 

16. Fujimoto N, Hastings JL, Bhella PS, Shibata S, Gandhi NK, Carrick-Ranson G, et al. Effect 

of ageing on left ventricular compliance and distensibility in healthy sedentary humans. J 

Physiol. 2012; 590(Pt 8): 1871-80. 

17. Hwang HW, Wentzel EA, Mendell JT. A hexanucleotide element directs microRNA nuclear 

import. Science. 2007; 315(5808): 97-100.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.s

ku
m

s.
ac

.ir
 a

t 7
:4

6 
+

04
30

 o
n 

S
un

da
y 

A
ug

us
t 2

7t
h 

20
17

http://journal.skums.ac.ir/article-1-2427-en.html


Journal of Shahrekord University of Medical Sciences      

(J Shahrekord Univ Med Sci) 2016 Feb, Mar; 17(6): 113-120.                                        Original article 

129 

Cite this article as: Nekouei A, Kordi, Choobineh S, Soleimani M, Shafiee A, Hadidi V. The 

effect of eight week continuous training on expression of MicroRNAs29 mRNA, in healthy male 

rat’s cardiac muscle. J Shahrekord Univ Med Sci. 2016; 17(6): 113-120. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
*
Corresponding author: 

Exercise Physiology Dept., Tehran University, Tehran, I.R. Iran; Tel: 00989107839143,  

E-mail: a.shafiee@ut.ac.ir 

The effect of eight week continuous training on expression of 

MicroRNAs29 mRNA, in healthy male rat’s cardiac muscle 

 
Nekouei A

1
, Kordi M

1
, Choobineh S

1
, Soleimani M

2
, Shafiee A

1*
, Hadidi V

1 

1
Exercise Physiology Dept., Tehran University, Tehran, I.R. Iran; 

2
Hematology Dept., Tarbiat 

Modaress University, Tehran, I.R. Iran. 
Received: 2/May/2015 Accepted: 17/Aug/2015 

 

Background and aims: MiR29 family includes miR29a, miR29b and miR29c. Cell proliferation 

and differentiation, apoptosis and extracellular matrix regulation are some the cellular effects of 

miR29. The aim of this study was to evaluate the effect of eight weeks continues training on the 

expression of miR29 mRNA in the cardiac muscle of healthy male rats. 

Methods: In this experimental study, 12 Male Wistar rats with were randomly divided into two 

groups in identical age and weight status: continues training and control groups (n= 6). Training 

protocol was prescribed 70-75% vo2max for 30 min in each session, 5 days/week, for 8 weeks. 

Autopsy and hearts tissue isolation did 24 hours after the last session of training. MiR29 

expression was analyzed by quantitate RT-PCR and then calculated by 2
-ΔΔСТ

 method. 

Independent t-test was used to determine the significance of variables between study groups. 

Results: Results showed that there is a significant increase(72.6%), in gene expression miR29a,c 

in training group compared to control group (P=0.001), But miR29b gene expression showed 

reduction  and it was not significant statistically (0.64%) (P=0.416). 

Conclusion: Based on the findings, it seems that continuous endurance training with 70-75% 

vo2max induces physiological hypertrophy in the heart of training group. Since this increase 

leads to a significant reduction in expression of collagen isoforms, it can be concluded that rising 

miR29a,c in physiological hypertrophy induced by endurance training directly regulates 

extracellular matrix and ventricular compliance. 

 

Keywords: Continuous training, MicroRNAs-29 family, Gene expression, Cardiac muscle. 
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