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چکیده
اين پژوهش با هدف ارزيابي اثر شش هفته تمرين تناوبي شديد بر بيان ژنهاي  miR-1و miR-
 133aدر رتهاي ويستار نر مبتال به آنفارکتوس ميوکارد انجام شد .دوازده سر رت نر نژاد ويستار
 10هفتهاي با وزن  250تا  300گرم و مبتال به انفارکتوس ميوکارد در دو گروه تجربي ( 60دقيقه دويدن
تناوبي روي تردميل با هر تناوب شامل چهار دقيقه دويدن در شدتي معادل  85-90درصد
 VO2maxو دو دقيقه بازيافت فعال با شدت دويدن معادل  50-60درصد  VO2maxبراي چهار
روز در هفته و به مدت شش هفته) و گروه کنترل (بدون مداخلة تمريني) قرار گرفتند .بيان ژنهاي
ذکرشده بررسي شد .دادهها با استفاده از نرمافزار اس.پي.اس.اس نسخة  18به روش آماري تي
مستقل تجزيهوتحليل شدند .يافتهها نشان داد که مقادير  miR-1در گروه )4/33mg/ml( HIIT
بهطور معناداري بيشتر از گروه کنترل ( )P=0.012( )3/541 mg/mlبود .همچنين ،مقادير miR-
 133aنيز در گروه  )4/876mg/ml( HIITبيشتر از گروه کنترل بود (.)P≥ 0.001( )1/01mg/ml
بهطورکلي ،شش هفته تمرين تناوبي با شدت  85-90درصد  ،VO2maxبه افزايش بيان ژنهاي
 miR-1و  miR-133aدر رتهاي مبتال به انفاکتوس ميوکارد منجر ميشود .
واژگان کلیدی miR133-a :و  ،miR-1آنفاکتوس ميوکارد ،رتهاي نر ،تمرين تناوبي شديد
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مقدمه
( )MIبهعنوان یکی از شایعترین بیماریهای قلبی ناتوانکننده و مرگآور ،ناشی
آنفارکتوس
از انهدام و مرگ سلولی دائم و برگشتناپذیر در بخشی از عضلة قلب است .آسیب بافتی ناشی از
آنفارکتوس میوکارد ،نتیجة یک رویداد ایسکمی اولیه و بهویژه تحتتأثیر مدت زمان ایسکمی بوده و
حاصل ری پرفیوژن میوکارد است .با ری پرفیوژن مقادیر اکسیژن به حال اول باز میگردد و موجی از
گونههای فعال اکسیژن بهویژه در آغاز ری پرفیوژن مشاهده میشود .این رویدادها روی هم ،سبب
بازشدن منافذ نفوذپذیری میتوکندریایی میشوند که نتیجة آن مرگ سلولی از راه نکروزیس و
آپوپتوزیس است؛ درنتیجه ،در ناحیة آسیبدیده واکنش التهابی روی میدهد و زخم فیبروزه در ناحیة
دچار سکته و ناحیة سالم اطراف آن تشکیل میشود .بافت فیبروزه یکپارچگی ساختاری قلب را مختل
کرده و با ترمیم ضایعه پس از آنفارکتوس میوکارد تداخل میکند و رویهمرفته فنوتیپ قلب از
وضعیت سالم به بیمار تغییر مییابد (.)1
میکرو آر .ان .ای.ها مولکولهای ریبونوکلئیک اسید )RNA( 2کوچک تکزنجیرهای غیرکدکننده با
حدود  22نوکلئوتید هستند که ازطریق جفتشدن با نواحی نسبتاً مکمل  RNAپیامبر)mRNA( 3
در نواحی ترجمه نشدنی´ ،3بیان  mRNAرا مهار یا منجر به تجزیة آن میشوند ( .)2میکروآر.ان.ای.ها4
( )miRNAsتنظیمکنندگان کلیدی برنامههای ژنتیکی مانند عملکرد اندوتلیال ،متابولیسم چربی،
تکامل قلبی ،هایپرتروفی بطنی و اختالل ضربان قلب پس از آنفارکتوس میوکارد هستند ( .)3در
پژوهشهای متعدد اخیر ،نقش  miRNAsدر ترمیم بافت قلب پس از آنفارکتوس میوکارد بررسی شده
است .براساس این مطالعات miRNAs ،تمایز سلولهای بنیادی جنینی را به ردة کاردیومیست آغاز
میکنند .شناختهشدهترین میکرو آر.ان.ای دراینزمینه miR-1 ،و  miR-133هستند (. )1،4
 miR-1و  miR-133از پیشساز مشترکی مشتق میشوند که رونویسی آن توسط فاکتور پاسخ سرمی،
 5MyoDو  6Mef2فعال میشود miR-1 .که بهدلیل فراوانی در عضلة قلبی و اسکلتی مایومیر7
( )myomiRنامیده میشود ،فراوانترین  miRدخیل در تکامل قلب است miR-1 .تمایز پیشسازهای
قلبی و خروج آنها را از چرخة سلولی برعهده دارد miR-133a .تنها در عضلة قلبی بیان میشود،
تمایز سلولهای مزودرمی به سلولهای پیشساز عضلة قلبی و همچنین ،تمایز سلولهای پیشساز به
میوکارد1

1. Myocardial Infraction
2. Ribonucleic Acid
3. Messenger RNA
4. MiRNAs
5. Myogenic Differentiation
6. Myocyte Enhancer Factor-2
7. Myocardial miR

تاثير تمرين تناوبي شديد بر بيان ژن هاي miR-1و ....miR133-a

89

کاردیو میستها را مهار میکند .درهمینراستا ،پژوهشها نقش  miRNAsرا در روند مرگ سلولی
پس از آنفارکتوس میوکارد نشان دادهاند؛ بهطوریکه افزایش  miR-1و  miR-133در جلوگیری از
آپوپتوزیس مؤثر است .افزایش بیان  miR-1و  miR-133در کاردیومیستها ،آپوپتوزیس ناشی از
استرس اکسایشی را کاهش میدهد و اثـرهای حـفاظتی دربرابر مـرگ سـلولی نـاشی از  H2O2دارد
( . )5،6در بیماران مبتال به آنفارکتوس میوکارد ،کاهش  miR-1و  miR-133aمشاهده میشــود
(. )6،7
بهطورکلی ،ژنهای درگیر در فرایند آپوپتـوز بـه دو دسـته تقـسیم میشوند :ژنهـایی کـه در ایجـاد
آپوپتـوز نقـش دارنـد (پرو آپوپتیک )1و ژنهایی که مانع ایجاد آپوپتوز مـیشـوند (آنتی آپوپتیک)2
 .هر دو نوع ژن دخیـل در آپوپتـوز ،ظرفیت تنظیم توسط  miRها را دارند .هر  miRبـهتنهـایی
میتواند دو نقـش محرک و مهاری داشـته باشد که این نقش براساس نوع سلول و نوع ژن درگیر
تعیـین میشود (.)8
 miR-133کاسپاز  9و  HSP60/703 ، miR-1را مهار میکنند که هر دو عامل مؤثر در مهار آپوپتوز
هستند ()8؛ بنابراین ،هر عاملی که بتواند مقادیر  miR-1و  miR-133aرا افزایش دهد ،قادر به
جلوگیری از مرگ سلولی (آپوپتوز) سلولهای قلبی و کاهش عوارض ناشی از آنفارکتوس میوکارد
خواهد بود.
امروزه ،فعالیت ورزشی بخش مؤثری در برنامة توانبخشی پس از آنفارکتوس میوکارد بهشمار میرود؛
ازاینرو ،در سالهای اخیر به بررسی تأثیر فعالیت ورزشی بر عوامل دخیل در آنفارکتوس میوکارد
مانند  miRsتوجه شده است ( .)9در همین زمینه نتایج پژوهشها نشان میدهد که فعالیت ورزشی
بهعنوان یک عامل تنشزا می تواند بیان  miRsرا در عضالت قلبی و اسکلتی تغییر دهد .بهعالوه،
تمرین ورزشی منجر به بهبود ظرفیت عملکردی ،عملکرد سلولهای اندوتلیال و کاهش التهاب میشود.
دراینمیان ،نتایج مطالعات گذشته بیانگر تأثیر تمرین تناوبی شدید )HIIT( 4بر افزایش مقادیر عوامل
باالدستی مؤثر در تنظیم بیان ژنهای  miR-1و  miR-133ازقبیل بهبود رهایش کلسیم و افزایش
مقادیر کلسیم کالمودولین )CaMK( 5و میتوژن فعالشده با پروتئین کینازهایی )MAPK( 6ازقبیل
1. Pro-Apoptotic
2. Anti- Apoptotic
3. Heat Ahock Proteins60/70
4. High Intensity Interval Training
5. Ca2+/Calmodulin-Dependent Protein Kinase
6. Mitogen-Activated Protein Kinases
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 )10( PGC-1است .درحقیقت ،افزایش کلسیم باعث افزایش سطوح طبیعی کلسیم شبکة اندوپالسمی
سارکوپالسمی 1در عضلة قلبی میشود و باعث فعالشدن کلسیم کالمودولین و هیستون
( )SERCAو درنهایت ،افزایش بیان ژنهای  miR-1و  miR-133میشود .افزونبراین ،افزایش
پی.جی.سی.وان آلفا )HDAC( 3بهعنوان عضوی از خانوادة میتوژن فعالشده با پروتئین کینازها از
مسیری متفاوت با کلسیم باعث افزایش تنظیم بیان ژنهای miR-133و  miR-1خواهد شد (.)11
پژوهشها اثبات کردهاند که سازگارشدن با تمرینات تناوبی شدید باعث اتساع عروق و افزایش جریان
خون در عضالت و بهویژه عضلة قلب میشود و افزایش در انتقال کلسیم و مقادیر  ATPآز و همچنین،
 PGC-1αو  SERCAو پیشساز  )pro-BNP( 4BNPباعث بهبود عملکرد بیماران قلبی میشوند .این
تمرینات عملکرد اندوتلیال را بهبود میبخشند و با فزایش در حجم پایان دیاستول بر عملکرد بهتر
قلب مؤثر هستند (.)11
تاکنون مطالعهای مبنی بر نقش تأثیر  HIITبر مقادیر  miR-133aو  miR-1در بافت قلب انفارکته
انجام نشده است؛ اما دربارة تمرینات استقامتی و قدرتی پژوهشهای متعددی با نتایج متناقضی
مشاهده میشوند .در پژوهشی ،تمرین استقامتی با افزایش  miR-1همراه بود ( .)12نیلسون 5و
همکاران ( )13گزارش کردند که یک نوبت فعالیت ورزشی استقامتی به افزایش معنادار بیان miR-1
و  miR-133aمنجر میشود؛ اما پس از یک دورة  12هفتهای تمرین استقامتی با همان پروتکل ،بیان
این دو ژن کاهش یافته است .پژوهشهای اندکی نیز دربارة تأثیر فعالیت ورزشی بر بیان این ژنها در
عضلة قلبی انجام شدهاند .در پژوهشی دیگر ،بهدنبال 10روز تمرین استقامتی ،بیان  miR-1و miR-
 133aدر قلب موشها پس از تمرین استقامتی روی تردمیل ،کاهش یافته است (.)4
همانطورکه گفته شد ،شیوههای مختلف تمرین بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در  miR-1و miR-133a

داستیالز2

موردتوجه قرار گرفتهاند .دراینمیان ،به تمرین تناوبی شدید با حداقل صرف زمـان و تأثیر آنها بر
فرایند آپوپتوزیس کمتر توجه شده است و لزوم انجام چنین پژوهشهایی احساس میشود؛ بنابراین،
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر اجرای شش هفته تمرین تناوبی شدید بر میزان بیان ژنهای
 miR-1و  miR133-aدر رتهای مبتال به آنفارکتوس میوکارد انجام شده است.

1. Sarco/Endoplasmic Reticulum Ca2
2. Histone Deacetylase
3. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma Coactivator 1-Alpha
4. Pro-Brain Natriuretic Peptide
5. Nielsen
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روش پژوهش
در این پژوهش توسعهای 12 ،سر رت نر نژاد ویستار  10هفتهای مبتال به آنفارکتوس میوکارد ،بهصورت
تصادفی به دو گروه ششتایی کنترل و تجربی تقسیم شدند .رتها در قفسهای مجزایی با دسترسی
آزاد به آب و بستههای غذایی با توجه به اصول مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی 1و طبق چرخة 12
ساعت خواب و بیداری نگهداری شدند .در ادامه ،رتها عمل جراحی شدند و شریان کرونری نزولی
سمت چپ )LAD( 2آنها مسدود شد و بهاینترتیب ،رتها به آنفارکتوس میوکارد شدید مبتال شدند
( .)14برای اطمینان از مبتالشدن رتها به آنفارکتوس میوکارد ،آنها بهصورت بیهوش با دستگاه
اکوکااردیوگرافی (با مارک جی.ای .هاسکر 3ساخت کشور آمریکا) اکوکاردیوگرافی داپلر شدند .طی
این فرایند ،کسر کوتاهشدگی بطن چپ )FS( 4بهصورت نسبی اندازهگیری گردید .رتهایی که میزان
FS ≤ 35درصد بود ،بهعنوان رتهای مبتال به آنفارکتوس میوکارد برای این مطالعه انتخاب شدند
( .)14سپس ،رتها بهمدت دو هفته ،دورة بازیافت بعد از جراحی باز قلب را طی کردند .در هفتههای
سوم و چهارم ،رتها با تردمیل (با مارک دانش ساالر ایرانیان ساخت کشور ایران) با راهرفتن آرام روی
آن با سرعت پنج متر در دقیقه ،بهمدت پنج دقیقه در روز و چهار روز در هفته آشنا شدند .در این
مرحله ،تمامی رتها قادر به انجام فعالیت بودند و هیچگونه تلفاتی نداشتند .در پایان هفتة چهارم،
حداکثر اکسیژن مصرفی 5رتها توسط آزمون فعالیت ورزشی بیشینه ،مطابق با فرمول و جدول مندرج
در پژوهشهای مورتن 6و همکاران ( )15و ویسلوف 7و همکاران ( )16و نیز برای برآورد سرعت اولیة
دویدن رتها اندازهگیری شد.
سرعت دویدن هر رت روی تردمیل با توجه به حداکثر اکسیژن مصرفی آن بهصورت انفرادی محاسبه
شد .پس از آن ،رتها بهمدت دو روز استراحت کردند .درنهایت ،رتهای مبتال به آنفارکتوس میوکارد
که زنده ماندند ،بهصورت تصادفی به دو گروه تمرین تناوبی شدید و کنترل )CTRL( 8تفکیک شدند
و پروتکل تمرینی اجرا گردید.

1. NIH-Publication
2. Left Artery Descending
3. GE Healtcare
4. Shortening Fraction
5. VO2max
6. Morten
7. Wisloff
8. Control
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رتهای گروه تجربی در تمرین تناوبی شدید (بهعنوان تمرینی که تأثیر آن بر متغیرهای موردنظر در
این پژوهش کمتر بررسی شده است) ،چهار روز در هفته بهمدت شش هفته و هر جلسه بهمدت 60
دقیقه بهصورت دویدن متناوب روی تردمیل فعالیت کردند .هر تناوب کاری شامل چهار دقیقه دویدن
با شدت  85-90درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و دو دقیقه بازیافت فعال با شدت  50-60درصد
حداکثر اکسیژن مصرفی بود ( .)17رتها قبل از شروع مرحلة اصلی تمرین بهمدت هشت دقیقه با
سرعت پنج متر در دقیقه ،روی تریدمیل به شکل راهرفتن در برنامة گرمکردن فعالیت میکردند.
درمقابل ،رتهای گروه کنترل (مبتال به آنفارکتوس میوکارد) هیچ تمرینی انجام ندادند.
پس از گذشت شش هفته و سرانجام ،پس از دو روز استراحت ،رتهای باقیمانده برای اکوکاردیوگرافی
مجدد بیهوش شدند و نمونهبرداری از بافت عضالنی قلب در ناحیة مبتال به آنفارکتوس میوکارد برای
اندازهگیری مقادیر  RNAژنهای  miR133-aو  miR-1انجام شد (نتایج اکوکاردیوگرافی گروههای
کنترل و تمرین در جدول شمارة یک ارائه شده است) .نمونهها پس از فریز به آزمایشگاه ژنتیک انتقال
داده شدند و در آنجا اندازهگیری عوامل ذکرشده به روش کیو.آر.تی -پی.سی.آر 1و طی مراحل زیر
انجام شد:
 -1تهیة نمونههای  miR-1و miR-133؛
 -2استخراج  RNAنمونهها؛
 -3بررسی جذب نوری نمونهها با دستگاه اسپکتروفتومتر؛
 -4سنتز  DNAحلقوی از روی RNA؛
 -5انجام واکنش ریل تایم پی.سی.ار2؛
 -6بررسی میزان بیان ژنهای  miR-1و  miR-133در نمونههای گروه تجربی و گروه کنترل (توسط
کیت آزمایشگاهی با مارک بیونر 3ساخت کشور کره و دستگاه ریل تایم پی.سی.آر با مارک استپ وان
آ.بی.آی 4ساخت کشور امریکا و پرایمر با مارک ممرت 5ساخت کشور آلمان).

1. QRT-PCR
2. Real Time PCR
3. Biooneer
4. Step One ABI
5. Memmert
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جدول  -1تغييرات کسر تزريقي و کسر کوتاهشدگي (ميانگين  ±انحراف استاندارد) در گروههاي تجربي و
کنترل
متغير و گروه

زمان اکوکارديوگرافي

کسر تزريقي ()%

کسر کوتاهشدگي ()%

گروه تجربی تمرین
تناوبی شدید

یک هفته پس از جراحی
ده هفته پس از جراحی
یک هفته پس از جراحی
ده هفته پس از جراحی

59/568±5/095
77/461±7/022
55/13±850/758
64/3±483/695

27/421±3/120
41/625±4/847
25/ 7±643/966
31/3±320/460

گروه کنترل

دادههای آماری جمعآوریشده بهکمک نرمافزار آماری اس.پی.اس.اس نسخة  118تجزیهوتحلیل شدند.
برای تعیین طبیعیبودن دادهها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شد و درصورت طبیعیبودن
توزیع دادهها از آزمون آماری تی مستقل در سطح معناداری  0/05برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده
گردید.
نتایج
نتایج آمار توصیفی و آمار استنباطی این پژوهش در جدول شمارة دو ارائه شده است.
نتایج آزمون نشان داد که توزیع دادههای هر دو گروه در تمام متغیرها طبیعی بود؛ بنابراین ،پیششرط
استفاده از آزمونهای پارامتریک آزمون تی در گروهای مستقل برای همة متغیرهای پژوهش برقرار
بود.
نتایج حاصل از آزمون تی مستقل نشان داد که بین دو گروه کنترل و تجربی  HIITدر شاخص miR-
 1تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P=0.012با توجه به جدول شمارة سه ،مقادیر شاخص  miR-1در
گروه تجربی  HIITبیشتر از گروه کنترل است.
نتایج حاصل از آزمون تی مستقل نشان داد که بین دو گروه کنترل و تجربی  HIITدر شاخص miR-
 133aتفاوت معناداری وجود دارد ( .)P≥0.001با توجه به جدول شمارة دو ،مقادیر شاخص miR-
 133aدر گروه تجربی بیشتر از گروه کنترل است:

1. SPSS18

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،37بهار 1397

94

جدول  -2آمار توصيفي و نتايج آماري تي مستقل مربوط به  mir-1و  mir-133در گروههاي کنترل و تجربي
( HIITميکروگرم بر ميلي ليتر)
شاخص

miR-1
miR-133A

انحراف

تي

استاندارد

مستقل*

گروه

تعداد

حداقل

حداکثر

ميانگين

کنترل

6

1/82

5/41

3/541

1/610

تجربیHIIT

6

2/61

6/95

4/333

2/062

کنترل

6

0/82

1/14

1/010

0/150

تجربیHIIT

6

4/27

5/20

4/876

0/474

0/012
0/001

(*)P-value

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر نشان داد که شش هفته تمرین تناوبی شدید کوتاهمدت منجر به افزایش بیان ژن
 miR- 1و  miR-133aدر عضلة قلب رتهای مبتال به انفارکتوس قلبی شده است.
پژوهشی که بهطور مستقیم به بررسی تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان این ژنها پرداخته باشد،
یافت نشد؛ اما نتایج این پژوهش با پژوهشی که وینگبانکز 1و همکاران ( )4در بررسی تأثیر  10روز
تمرین استقامتی بر بیان ژن  miR-1و  miR-133انجام داده بودند ،متناقض بود و با نتایج پژوهشهای
اوالین 2و همکاران ( )12و نیلسن 3و همکاران ( )13همسو بود.
شاید بتوان دلیل این تناقضها را به تفاوت در آزمودنیها (انسان یا موش) ،پروتکل تمرینی (استقامتی،
مقاومتی ،تناوبی خیلی شدید کوتاهمدت و با شدت و مدت متفاوت) ،بافت موردسنجش (عضلة اسکلتی،
عضلة قلبی یا پالسما) ،وضعیت قبلی آزمودنیها (سالم یا مبتال به آنفارکتوس میوکارد ،تمرینکرده یا
بدون تمرین) و نیز زمان نمونهگیری نسبت داد.
احتمال میرود که تمرین تناوبی شدید با تأثیر بر عوامل مؤثر در  miRNAsازقبیل  RNAپلیمراز III
و جابهجایی کلسیم و کاسپاز نُه و غیره ،باعث افزایش بیان ژن  miR-1و  miR-133شده باشد و با
متعهدشدن سلولهای بنیادی جنینی به ردة مزودرمی پیشساز قلبی ،در ترمیم بافت قلب پس از MI
مؤثر بوده باشد.
استرس اکسایشی ناشی از تمرین تناوبی شدید باعث افزایش  RNAپلیمراز  IIIمیشود که نقش
کلیدی در بیان ژن  miR-1و  miR-133دارد .بهنظر میرسد که دراثر سازگاری با تمرینات تناوبی
1. Winbanks
2. Evelyn
3. Nielsen
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خیلی شدید جابهجایی و انتقال کلسیم بهبود یافته است ( )11،18و این امر باعث افزایش سطوح
طبیعی میوکاردیال  SERCA2شده است .افزونبراین ،حساسیت میوفیبرهای قلبی به کلسیم دراثر
تمرینات تناوبی شدید افزایش یافته است و همین امر باعث فعالشدن کینازهای وابسته به کلسیم-
کالمودولین ( )CaMKشده است .فعالشدن  CaMKنیز  HDACرا فعال کرده است ( )11و با مهار
کاسپاز نُه و  HSP60/70و کاهش آپوپتوزیس ،باعث افزایش  RNAپلیمراز  IIIو درنهایت ،افزایش بیان
ژنهای  miR-1و  miR-133شده است که درنهایت ،افزایش این عوامل احتماالً باعث مهار کاسپاز نُه
و  HSP60/70و کاهش آپوپتوزیس شده است.
عالوهبراین ،افزایش  PGC-1که عضوی از خانوادة MAPKها است ،دراثر تمرین تناوبی شدید از
مسیری متفاوت با کلسیم باعث افزایش  RNAپلیمراز  IIIو افزایش تنظیم بیان ژنهای  miR-133و
 miR-1شده است (.)11
1
همچنین ،احتماالً فعالسازی اچ.آی.اف-وانالفا ) (HIF-1αباعث سازگاریهایی چون بیان ژنی
اریتروپوئیتین و بیان ژنی فاکتور رشد اندوتلیال شده است و بیان ژنی آنزیمهای گلیکولیتیک را آغاز
کرده و اثرات منفی قرارگیری درمعرض هایپوکسی را کاهش داده است .فعالسازی  HIF-1αهمراه با
اجرای HIITمنجر به کاهش میزان اکسیژنرسانی به عضالت اسکلتی شده و این محدودیت همانند
بازخورد ناشی از تمرین باعث ایجاد سازگاریهایی در عروق خونی ازجمله افزایش  RNAپلیمراز III
و افزایش میزان بیان ژنهای miR-133و  miR-1شده است (.)10،11
بهطورکلی ،نتایج  RT-PCRژنهای  miR-1و  miR-133aدر این پژوهش نشان داد که شش هفته
تمرین تناوبی شدید با افزایش بیان  miR-133aو افزایش بیان  miR-1در عضلة قلبی موشهای مبتال
به آنفارکتوس میوکارد ،در کاهش آپوپتوزیس درجهت ترمیم بافت آسیبدیده عمل کرده است.
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