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اهداف فاکتور رونوی سی  med 13بر پا سخ ع ضلة ا سکلتی به محركهای القاکنندة سازگاری ع ضالنی تأثیر دارد.
هدف ای پژوهش برر سی تأثیر برنامة فعالیت ا ستقامتی بر بیان ژن  med 13ع ضالت ا سکلتی تند و کند انقباض
بود.
مواد و روشها آزمودنیهایی ای پژوهش چهارده رت نر نژاد ویسااتار بودند که تحت شاارایال اسااتاندارد بهمدت
چهار هفته قبل از شروه پروتکل تمرینی نگهداری شدند .سپس ،به صورت ت ادفی به دو گروه کنترل و تجربی
تق سیم شدند .گروه تجربی برنامهای ا ستقامتی ( 14هفتهای) را روی نوارگردان اارا کرد 48 .ساعت پس از پایان
آخری السة تمرینی ،نمونهها بیهوش و تشریا شدند  .عضلة نعلی و عضلة بازکنندة بلند انگشتان پا خارج شد .با
ا ستفاده از روش  Real time-PCRمیزان بیان ژن  med 13دو ع ضله اندازهگیری شد .در پایان با ا ستفاده از آزمون
آماری  tاطالعات بهدستآمده ارزیابی شد.
یافتهها نتایج ای تحقیق نشان داد فعالیت استقامتی مواب افزایش معنادار بیان ژن  med 13عضلة نعلی میشود،
اما تأثیر معناداری بر بیان ای ژن در عضلة بازکنندة بلند انگشتان ندارد.
نتیجهگیری علیرغم فعالیت استقامتی یکسان (مدت و شدت) ،میزان بیان ای ژن در عضالت تند و کند انقباض
متفاوت بود که احتماالً به تفاوت حساسیت عضالت به هورمون تیروئید برمیگردد.

مقدمه
هورمون تیروئید یکی از مهمتری هورمون درونریز ا ست که در
کنترل سوختوساز ،رشد و تمایز سلولها ،بهخ وص سلولهای
عضلة اسکلتی ،نقش مهمی ایفا میکند .از طرفی ،دیگر عضالت
اساااکلتی ازو بزرگتری اهداف هورمونهای تیروئیدی اسااات
[ ،]1بهخ اااوص عضاااالتی که بیشاااتر درگیر انقباضاند [.]2
پژوهش ها نشاااان دادها ند که کاهش میزان هورمون تیروئ ید
مواب تغییر در فنوتیپ ع ضله می شود و شرایطی را در ع ضله
ایجاد میکند که مشاااابه آن در عضاااالتی اتفاق میافتد که در
معرض تمرینات اساااتقامتی قراردارند و به افزایش تارهای نوه
کند در ای عضالت میانجامد [.]3
مشخ شده است که افزایش میزان هورمون تیروئید به
کاهش تارها نوه کند و افزایش تارهای نوه تند حتی در عضالت
ب سیار کند انقباض ،مانند ع ضلة نعلی و ع ضلة قلب ،میانجامد.

ای تغییر حتی در سااطا رونویساای هم قابلردیابی اساات [.]4
ای پژوهشها نشان دادهاند که ای تغییرات به افزایش و کاهش
زنجیرهای سنگی میوزی نوه  Iو نوه  IIaدر ع ضالت ا سکلتی
میانجامد .سیستم عضالنی در موااه با محركهای گوناگون ،از
امله فعالیت بدنی ،متنا سب با نوه آن سازگار می شود []6 ،5
که ای ساااازگاری ها با تغییرات ژنی در ساااطا رونویسااای و
پسرونوی سی نیز همراه ا ست [ ]8 ،7و با ر شد ظاهری ع ضالت
اسااکلتی مشااخ میشااود [ ]9که با فعالسااازی دسااتهای از
ژنهای ساختاری کدکنندة اازای د ستگاه انقبا ضی ،آنزیمها و
گیرندههای سالولی [ ]10همزمان اسات .پژوهشهای زیادی در
مورد تأثیر هورمون تیروئید بر عضااالت اسااکلتی صااورت گرفته
ا ست و نتایج آن ن شان داد که ع ضالت ا سکلتی بهطور ویژهای
تحت تأثیر ای هورمون قراردارند [.]12 ،11
در ارت باط با هورمون تیروئ ید ،م طال عات مت عددی روی
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دیگر بهعنوان گروه تمرینی) تق سیم شدند .سه سر از رتهای
گروه تمرینی نتوانساااتند تا پایان دورة تمرینی پروتکل را اارا
کنند .بنابرای  ،همراه با سه سر از رتهای گروه کنترل (بهطور
ت ااادفی) از مطالعه حذف شاادند .با حذف سااه ساار از رتهای
گروه کنترل (بهطور ت ادفی) ،تعداد نهایی آنها به چهارده سر
(هفت سر شاهد و هفت سر تجربی) رسید.

گیرندههای ای هورمون نیز صورت گرفته است و به کشف یکی
از پروتئی های مرتبال با گیر ندة ای هورمون ان جام ید که در
شکلگیری ع ضالت ،همچنی حیات آنها نقش ا سا سی دارد.
فاکتور مذکور را «زیرواحد  13کمپلکس واساااطه» ()med 13
می نامند .آن را با نام Thyroid Hormone Receptor ( TRAP
 )(TR) Associated Proteinنیز میشناسند [.]15-13
ژن  med 13در رتهااا روی کروموزم دهم قراردارد و
دارای  7024افت باز ا ست ،که نقش مهمی در رونوی سی دارد
و در نقش ف عالکن ندة رونویسااای ،از گیر ندة هورمون تیروئ ید
سلول پ ستاندارن ادا شده ا ست [ .]16ای فاکتور بیش از 25
پلیپپت ید دارد و کمپلکس پروتئینی مرتبال با گیر ندة هورمون
تیروئیدی عمل میکند که بهوسااایلة هورمون تیروئید ،فعالیت
رونویسااای را ف عال میک ند [ .]17ای کمپلکس به کارگیری و
فعال سازی  RNA pol IIو دستگاه رونویسی عمومی در ژنهای
هدف گیرندة هورمون هسااتهای ( nuclear hormone receptor
 )target genesرا تسهیل میکند [ .]16همچنی  ،ای کمپلکس
همفعالکنندة ( )coactivatorطیف گسااتردهای از فعالکنندهها
( )activatorsاساات و زیرواحد ( )TRAP220آن گیرندة تیروئید
را با دیگر گیرندههای هسااتهای مرتبال میکند [ .]17پژوهشها
نشاااان دادهاند که ای کمپلکس هم برای عملکرد بهینة گیرندة
هورمون تیروئید و هم برای رشد و فرایند هموستازی موشهای
بالغ ضاااروری اسااات [ .]17از آنجا که هم فعالیت بدنی و هم
فاکتور  med 13نقش مهمی در عملکرد و شااکلگیری عضااالت
دارند [ ،]18 ،16 ،12هدف ای پژوهش بررسااای تأثیر یک دوره
فعالیت اسااتقامتی بر بیان ژن  med 13عضااالت اسااکلتی تند و
کند انقباض است.

پروتکل تمرینی

پروتکل فعالیت اساااتقامتی ویژة رت با اساااتفاده از منابع قبلی
طراحی شااد [ .]20 ،19پروتکل (چهارده هفته ،هفتهای شااش
روز) گروه تمرینی عباارت بود از دویادن روی نوارگردان کاه
ساارعت و شاایب و زمان آن قابلبرنامهریزی بود .هر السااه با
بخش ای  5دقیقهای با ساارعت  12متر در دقیقه برای گرمکردن
شروه می شد .در السة نخست ،بخش اصلی پروتکل  12دقیقه
بود .بهطور هفتگی ،مدت ز مان بخش اصااالی پروت کل افزایش
یافت (در هفته  3-1هر روز  2دقیقه به مدت زمان اارای بخش
اصلی پروتکل اضافه میشد) ،بهطوری که در پایان روز  23مدت
بخش اصلی پروتکل به  50دقیقه رسید که با احتساب  5دقیقه
گرمکردن و  5دقیقه سردکردن ،مدت زمان کلی  60دقیقه بود.
شدت تمری با سرعت  20متر در دقیقه شروه شد .سپس هر
هفته  2متر بر دقیقه به سرعت اضافه شد ،بهطوری که در پایان
هفتة ش شم ،سرعت به  30متر در دقیقه ر سید .در نهایت ،طی
هفته های  7تا  10به تدریج  5دراه شااایب (ابتدای هر هفته
تقریباً  1/2دراه شیب) نیز ا ضافه شد .ای پروتکل ( 60دقیقه
دویدن شااامل  5دقیقه گرمکردن با ساارعت  12متر در دقیقه،
 50دقیقه دویدن با سرعت  30متر در دقیقه ،با شیب  5دراه
بهعنوان بخش اصااالی پروتکل ،و در نهایت  5دقیقه دویدن با
سااارعت  9متر در دقیقه به عنوان بخش ساااردکردن) تا پایان
هفتة چهارده حفظ شد .پروتکل بی ساعت  5تا  7بعدازظهر هر
روز اعمال میشد.
در نهایت 48 ،ساعت پس از پایان آخری السة تمرینی،
رت ها با ترکیبی از ک تامی ( 80میلیگرم بهازای هر کیلوگرم
وزن بدن) و زایالزی ( 10میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن
بدن) بیهوش شااادند .بعد از بیهوشااای کامل (بهطوری که به
تحریک اعمالشااده پاسااخ ندهد) ،عضااالت نعلی و  EDLآنها
تحت شرایال استریل خارج شد .بافتهای مورد نظر بالفاصله در
میکروتیوبهایی با حجم  1/5میلیلیتر با برچسااب متناسااب با
بافت ،رت و ساعت ت شریا اا سازی و وارد تانک نیتروژن شد.
بعد از اتمام تشاااریا و تا شاااروه هموژن بافتها ،همة آنها در
دمای  -80سانتیگراد نگهداری شدند.

مواد و روشها
آزمودنی های ای پژوهش ( با کد  )94/2/20-569چ هارده رت
صاااحرایی نر نژاد ویساااتار بودند که اثر چهارده هفته فعالیت
ا ستقامتی بر بیان ژن  med 13ع ضالت کند و تند انقباض آنها
به صورت تجربی ارزیابی شد .نخست ،بیست  20سر رت غیربالغ
با وزن  113±20گرم از انسااتیتو پاسااتور تهیه شااد .شاارایال
منا سب آزمای شگاهی (د ستر سی آزاد به آب و غذای مخ وص
رت ،چرخة روشااانایی و تاریکی  12:12سااااعت ،میانگی دما
 3±22دراة سااانتیگراد) بهصااورت یکسااان در آزمایشااگاه
حیوانات برای همة آنها فراهم شد .بعد از رسیدن به بلوغ کامل
وزن آنها به  231±24گرم ر سید .سپس ،دورة آ شنا سازی (ده
روزه ،پنج ال سه) با فعالیت ا ستقامتی (دویدن روی نوارگردان)
برای همة آنها در نظر گرفته شد .بعد از پایان دورة آشناسازی،
بهطور ت ادفی به دو گروه (ده سر بهعنوان گروه شاهد و ده سر
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تفاوت بیان ژن  med 13عضلد اسکلتی کند انقباض و ...

استخراج  RNAاز بافت

د مای  42در اه و در ن ها یت با افزایش د ما به  70در اة
ساااانتیگراد و مدت  5دقیقه واکنش پایان یافت .تمام مراحل
مطابق دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد .ترموسایکلر مورد
استفاده در ای مرحله متعلق به شرکت  Eppendorffبود.

برای اسااتخراج  RNAاز بافتهای هموژنشااده با اسااتفاده از
نیتروژن مااایع و هاااون ،بااه  100میلیگرم از بااافاات داخاال
میکروتیوب 1 ،میلیلیتر ترایزول ) (Invitrogenاضافه شد و پس
از مخلوطکردن کامل (پیپتاژکردن) به مدت  5دقیقه در دمای
اتاق نگهداری (انکوبه) و ساااپس  0/2میلیلیتر به آن کلروفرم
ساارد اضااافه و پس از پیپتاژ ( 15ثانیه) حدود  2تا  3دقیقه در
دمای اتاق انکوبه شد .در ادامه ،میکروتیوبها به مدت  15دقیقه
در د مای  4در اة سااااانتیگراد با  12000دور در دقی قه
سانتریفیوژ (شرکت  )eppendorffشد .سپس ،مایع رویی بهدقت
برداشته و به میکروتیوب  RNAase freeانتقال داده شد (از ای
مرحله به بعد با سااارسااامپلر فیلتردار کار شاااد) .ساااپس 0/5
میلیلیتر ایزوپروپانول سرد اضافه شد و بعد از همزدن مالیم در
دمای  -20باقی ماند ( .)overnightروز ب عد ،میکروتیوب ها به
مدت  15دقیقه در دمای  4دراة سانتیگراد با  12000دور در
دقیقه مجدداً سانتریفیوژ شد .در ای مرحله رسوب سفید رنگی
در ته اکثر میکروتیوب ها مشاااهود بود .با سااامپلر (شااارکت
 )eppendorffمایع رویی با د قت خارج و  1میلیلیتر ا تانول
خال سرد به آن ا ضافه شد .بعد از تکاندادن مخت ر به مدت
 5دقیقه در دمای  4دراه با  7500دور در دقیقه ساااانتریفیوژ
شد .در ادامه ،مایع رویی بهدقت تخلیه و  10دقیقه فر صت داده
شد تا باقیماندة اتانول تبخیر و داخل میکروتیوب خ شک شود.
بعد از ای مرحله  50الندا آب تزریقی به هر نمونه ا ضافه شد و
چند بار به آرامی پیپتاژ صورت گرفت .در پایان ،غلظت و نسبت
اذبی نمونهها با اسااتفاده از دسااتگاه اسااپکتروفتومتر (شاارکت
 )Eppendorffارزیابی شااد .نساابت اذبی  260/280نانومتر در
ت مام نمو نه ها بی  1/6تا  1/8بود .غیر از مراحلی که ن یاز بود
میکروتیوبهای حاوی مواد سااانتریفیوز یا ورتکس شااوند ،تمام
مراحل کار زیر هودی انجام میشااد که از قبل آماده شااده بود
(استریلشده با الکل  75درصد و نور .)UV

ارزیابی بیان ژن

نخست ،پرایمر ژنها با نرمافزار  Oligo 7طراحی و توسال شرکت
 Gene Biotechسنتز شد .قبل از ارزیابی نهایی بیان ژن ،طبق
دستورالعمل تکنیک  PCR Real Timeنیاز بود که میزان کارایی
ژن رفرنس ( )gapdh( )housekeepingو ژن هدف ()med 13
برر سی شود .م شخ شد میزان کارایی ای دو ژن در باالتری
حد ،یعنی  ،1بود .در ادا مة ارز یابی ب یان ژن ،از تکن یک Real
 )one step( Time PCRو د ستگاه شرکت آپالید بایو سی ستم
( )Applied Biosystemا ستفاده شد .سایبرگری م سترمیکس
( )SYBR green master mixاستفادهشده در ای مرحله متعلق
به شرکت تاکارا با  Cat # RR820Lبود .طبق دستورالعمل کیت
و بررسااای میزان کارایی ژن رفرنس و هدف ،برای نمونهای 10
ال ندایی ترکیبی از مساااترمیکس ( 5ال ندا) پرایمر ( 1ال ندا)،
 1( cDNAال ندا) و آب مقطر ( 3ال ندا) در نظر گرف ته شاااد و
میزان بیان ژن با اسااتفاده از روش نساابی ارزیابی شااد .در هر
 40( Runسااایکلی) نمونهای بهعنوان کنترل منفی برای تعیی
آلودگی  master mixدر نظر گرفته شاااد (طبق دساااتورالعمل
شاارکت آپالید بایوساایسااتم نباید  CTآن کمتر از  35باشااد).
کنترل داخلی ( ،)gapdhکنترل مثبت (گروه کنترل) و med 13
همزمان (در یک  )Runبهصاااورت دوتایی ( )duplicateارزیابی
شد .بعد از بهد ستآوردن  CTدوتایی برای هر نمونه و محا سبة
میانگی آنها مح ااول  Real timeوی ژل آگاروز  8/1درصااد
برده شد .بعد از انتقال اطالعات به نرمافزار اک سل ،طبق فرمول
 2-ΔΔctمیزان بیان ژن  med 13محا سبه شد [ .]21م شخ ات
پرایمرهای اسااتفادهشااده در ادول  1آمده اساات .ژن رفرنس
مطابق تحقیقات انجام شده است [.]22

سنتز cDNA

تجزیهوتحلیل دادهها

برای رو نویساااای  RNAبااه  cDNAاز کیاات شاااارکاات
 ScientificThermoبا  Cat # K1621اسااتفاده شااد .نخساات
مطابق دستورالعمل کیت ،مقداری مشخ ی از  RNAهر نمونه،
،Random hexamer ،dNTP mix ،Reaction buffer
م سترمیکس و آب مقطر (ر ساندن به حجم  20الندا) در داخل
میکروتیوب برای هر نمونه ترکیب میشد .سپس ،برای رونویسی
به  cDNAطبق د ستورالعمل کیت ،دمای د ستگاه ترمو سایکلر
به صورت زیر برنامهریزی و اارای می شد .انکوبه شدن در دمای
 25دراة ساااانتیگراد بهمدت  5دقیقه ،ساااپس  60دقیقه در

دادههای بهدستآمده از دستگاه  Real Time PCRکه به صورت
( )Cycle Threshold( CTمیااانگی  CTبرای هر نمونااه) بود
[ ،]25-23با اسااتفاده از نرمافزار اکساال به  ΔΔctتبدیل شااد.
سااپس ،با اسااتفاده از فرمول  2-ΔΔctاعداد نهایی بهدساات آمد
[ .]26با انتقال ای اعداد به نرمافزار  ،SPSSنخساات نرمالبودن
توزیع داده ها با اسااات فاده از آزمون  Shapiro-Wilkارز یابی و
مشخ شد که دادهها توزیع طبیعی دارند .برای تعیی اختالف
میانگی ها از آزمون  tاستفاده شد.
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جدول  .1مشخصات پرایمرهای مورد استفاده در پژوهش
نام ژن
ژن

gapdh

ژن

Med 13

توالی 3-5
F

AACCCATCACCATCTTCCAG

R

CACGACATACTCAGCACCAG

F

AGATGTACTCGGTGTTTGGC

R

GCCATTCTCCCATACTCCATC

رفرنس توالی در سایت NCBI

اندازة محصول

NM_017008.4

74

NM_001107035.1

139

یعنی  ،EDLتغییر مع ناداری ( )P=0/514نمیک ند ،ا ما ن تایج
آزمون  tمشااخ کرد ( )t=7/76که فعالیت اسااتقامتی بهمدت
چهارده هفته مواب افزایش معنادار ( )P=0/001بیان ژن med
 13در عضلة نعلی میشود.

یافتهها
ن تایج آزمون  )t =0/693( tنشاااان داد ،در اثر چ هارده هف ته
فعالیت استقامتی ،میزان بیان ژن  med 13در عضلة تندانقباض،

ستگاه Real Time Pcr

شکل  .1مقای سد بیان ژن  med 13در ع ضلد  EDLگروه کنترل و تجربی با ا ستفاده از  Real Time Pcrکه بعد از پایان کار د
مح صول آن روی ژل آگاروز و الکتروفورز برده شد .باندها منطبق بر نمودارها از را ست به چپ ن شاندهندة ژن  ،gapdhژن  med 13گروه
تجربی و ژن  med 13گروه کنترل است.
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تفاوت بیان ژن  med 13عضلد اسکلتی کند انقباض و ...

ستگاه Real Time Pcr

شکل  .2مقای سد بیان ژن  med 13در ع ضلد نعلی گروه کنترل و تجربی با ا ستفاده از  Real Time Pcrکه بعد از پایان کار د
مح صول آن روی ژل آگاروز و الکتروفورز برده شد .باندها منطبق بر نمودارها از چپ به را ست ن شاندهندة ژن  ،gapdhژن  med 13گروه
کنترل و ژن  med 13گروه تجربی است.
**= تفاوت میانگی گروهها (تجربی و کنترل) در سطا P≤0/01

پژوهشها نشاااان دادهاند که فعالیت اساااتقامتی مواب
افزایش میزان هورمون های تیروکسااای ( )t4و تری یدوتیرونی
( )t3و هورمون محرك تیروئید ( )TSHمی شود [ .]12همانطور
که فعال یت بدنی بر افزایش ب یان هورمون های تیروئ یدی تأثیر
دارد ،بر گیرندة خود هورمون (مواود در ه ستة سلول) با عنوان
 )Thyroid Hormone( TRنیز تأثیر می گذارد [ .]27پژوهش ها
نشاااان دادهاند که فعالیت های ورزشااای مواب بهبود کارکرد
گیر نده های ب تا یک و آل فا یک هورمون تیروئ ید آزمودنی های
مسا ا نسااابت به افراد اوان اما غیرفعال میشاااود .همچنی ،
م شخ شده ا ست که میزان پروتئی آنها را بهطور معناداری
ن سبت به گروه تمری نکرده افزایش میدهد و فعالیت ات ال به
 DNAای پروتئی (به ناحیة تنظیمی رونویساای  MHCآلفا) را
افزایش میدهد و از ای طریق مواب افزایش بیان ای پروتئی
میشاااود [ ]27که در ن هایت عملکرد قلب حتی بعد از برخی
نار ساییها را بهبود میبخ شد [ .]28از آنجا که فاکتور med 13
با گیرنده های هورمون تیروئید در تعامل اسااات و آثار هورمون
تیروئید را ت سهیل میکند [ ]17و هورمون تیروئید مواب القای

بحث
نتایج ای پژوهش نشااان داد که فعالیتهای اسااتقامتی مواب
افزایش مع نادار ب یان ژن  med 13در عضااا لة نعلی رت هایی
میشاااود که چهارده هفته فعالیت اساااتقامتی را پشااات سااار
گذاشاتند ،در صاورتی که تأثیری بر بیان ای ژن در عضالة تند
انقباض ،یعنی عضااالة  ،EDLنداشااات .الزم به یادآوری اسااات
پژوهشی صورت نگرفته است که تأثیر فعالیتهای استقامتی بر
بیان ژن  med 13را در ع ضلة ا سکلتی ارزیابی کند .ای پژوهش
در ای مورد ازو نخسااتی پژوهشهاساات .بنابرای  ،نتیجة ای
پژوهش با تواه به مطالعاتی تف سیر می شود که به شنا سایی و
برر سی سایر انبههای ای ژن انجامیده ا ست یا پژوهشهایی
که ارتباط ای ژن را با سایر پروتئی ها ن شان دادهاند .م شخ
شاااده اسااات که  med 13عملکرد کمپلکس  RNA pol IIو
دسااتگاه رونویساای عمومی را تسااهیل میکند [ ]16و مواب
فعالسااازی طیف گسااتردهای از فعالکنندههای گیرندة تیروئید
می شود .همچنی  ،بر عملکرد گیرندههای هورمون تیروئید تأثیر
دارد [.]17
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 ارز یابی نشاااد که در حقی قت وا حد هایMED 13 پروتئی
 در تعمیم یافتههای ای،  بنابرای.عملکردی ژن بهحساب میآید
 در پایان پیشااانهاد.پژوه ش باید اانب احتیاط را نگه داشااات
 درMED 13 می شود پژوه شی صورت گیرد که میزان پروتئی
پاسااخ به فعالیت اسااتقامتی در عضااالت تند و کند انقباض را
.ارزیابی کند

 احتماالً افزایش آن در ع ضلة کند انقباض، می شودI  نوهMHC
 ن شاندهندة ای،در ای پژوهش نا شی از فعالیتهای ا ستقامتی
حقیقت اسااات که فعالیت بدنی با افزایش ای فعالکننده آثار
هورمون تیروئید بر عضااالة کند انقباض را تساااهیل میکند و
مواب سازگاری ویژه در ای ع ضله می شود که پیامد آن بهبود
.کارایی ای عضله در موااهه با چالشهای متابولیکی است
med 13  مشاهده شد که میزان بیان ژن،در ای پژوهش
 ت حت تأثیر ف عال یت اسااات قامتیEDL در عضااا لة اساااکلتی
 در توا یه ای یاف ته احت ماالً بتوان به تغییرات.قرارنمیگیرد
 زیرا برخی پژوهشها ن شان دادهاند که،پسرونوی سی ا شاره کرد
 تعدیالت پسرونوی سی،علیرغم عدم تغییر در سطا رونوی سی
.]30 ،29[ در پاسخ به فعالیتهای استقامتی تأثیرگذار است
از آنجا که ای پژوهش از نخساااتی پژوهشها در ای
مورد بود و علیرغم اسااتجوی فراوان نتوانسااتیم در ای مورد
 لذا نتوان ستیم نتایج ای پژوهش را با،پژوهش م شابهی را بیابیم
نتایج پژوهشهای مشابه مقایسه کنیم که یکی از محدودیتهای
 در ای پژوهش میزان،  همچنی.ای پژوهش مح سوب می شود
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