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Abstract
Background and Objectives: Myocardial infarction is one the major
causes of mortality in the world. The purpose of this study was to
investigate the effects of moderate-intensity interval training on the
level of resistance to induced cardiac ischemia in male adult rats.
Methods: In this study, 16 adult male Wistar rats were randomly
divided into two groups of 8 mice: Control and moderate-intensity
interval training (MIIT). At the end of 16th week of the training, all rats
intraperitoneally received isoproterenol (dose, 85mg/kg) for 2
consecutive days, then cardiac function parameters [heart rate, diastolic
blood pressure (DBP), systolic blood pressure (SBP), left
ventricular±dp/dt max], Biochemical indicators of tissue damage (heart
tissue CTnI and TNF-α) were measured; also, the extent of heart tissue
damage was evaluated by histopathological examination. The data
were analyzed using nonparametric Mann-Whitney test and
independent t-test. The significance level was considered as p≤0.05.
Results: No significant differences were seen between the groups in
any of the cardiac function parameters [HR (p<0.130), SBP (p<0.48)
and DBP (p<0.72)]. However, other cardiac function parameters
including left ventricular±dp/dt max in the exercise group was
significantly different from the control group (p<0.01). The heart tissue
CTnI in the exercise group was significantly higher than the control
group (p<0.009). The heart tissue TNF-α in the exercise group was
significantly lower than the control group (p<0.029). Histopathological
examinations showed the positive effect of exercise protocol on the
reduction of tissue damage in ischemic (p<0.003).
Conclusion: The results showed that moderate-intensity interval
training has protective effects against cardiac damage caused by
injection of isoproterenol.
Keywords: Cardiac function test; Isoproterenol; Myocardial
reperfusion injury; Exercise.
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تأثیر تمرین اینتروال با شدت متوسط بر میزان مقاومت قلب به ایسکمی القایی
در موشهای نر بالغ
6

حمید معرفتی ،2،1سهیل امینیزاده ،*3،1حمید نجفیپور ،4،1شهریار دبیری ،5بیداهلل شاهوزهی
1مرکز تحقیقات قلب و عروق،

چکیده

پژوهشکده علوم فیزیولوژی پایه و بالینی،

زمینه و هدف :سکته قلبی یکی از دالیل عمده مرگ و میر در دنیا میباشد .هدف از این مطالعه

دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان،
ایران.

بررسی اثرات تمرین اینتروال با شدت متوسط بر میزان مقاومت به ایسکمی القایی قلبی در

2دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،

موشهای نر بالغ بود.

دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان،

روش بررسی :در این مطالعه 16 ،عدد از رتهای نر بالغ نژاد ویستار بهطور تصادفی به دوگروه

ایران.

 8تایی کنترل و تمرین با شدت متوسط تقسیم شدند .در پایان هفته شانزدهم تمرین ،همه رتها

3مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،دانشکده
تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه
شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.

ایزوپروترنول (دوز  85میلیگرم برکیلوگرم) را بهصورت  2روز متوالی و بهصورت درون صفاقی
دریافت کردند ،سپس شاخصهای عملکردی قلب {ضربان قلب ،فشار دیاستولی (،)DBP

4دانشکده فیزیولوژی و فارماکولوژی،

فشار سیستولی ( ±dp/dt max ،)SBPبطن چپ} ،شاخصهای بیوشیمیایی آسیب بافتی

دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی

( CTnIو  TNF-αبافت قلبی) اندازهگیری شد ،همچنین میزان آسیب بافت قلب ،با بررسیهای

کرمان ،کرمان ،ایران.

هیستوپاتولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت .دادهها با استفاده از تست ناپارامتریک منویتنی و

5مرکز تحقیقات متابولیسم و غدد
درونریز ،پژوهشکده علوم فیزیولوژی
پایه و بالینی ،دانشکده پاتولوژی ،دانشگاه
علوم پزشکی کرمان ،کرمان،ایران.

تیتست مستقل تجزیه و تحلیل شدند .سطح معنیداری p<0/05 ،در نظر گرفته شد.
یافتهها :در فاکتورهای عملکردی قلب {شامل ضربان قلب ( ،)p>0/130فشار سیستول
( )p>0/48و دیاستول ( ،})p>0/72تفاوت معنیداری میان گروهها مشاهده نشد .اما دیگر

6مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،پژوهشکده

فاکتورهای عملکردی قلب شامل  ±dp/dt maxبطن چپ در گروه تمرینی در مقایسه با گروه

نوروفارماکولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی

کنترل ،تفاوت معنیداری داشت ( .)p>0/01میزان  CtnIبافتی در گروه تمرینی ،بهطور معنیداری

کرمان ،کرمان ،ایران.
*

نویسنده مسئول مکاتبات:

سهیل امینیزاده ،مرکز تحقیقات
قلب و عروق ،پژوهشکده علوم
فیزیولوژی پایه و بالینی ،دانشگاه علوم

بیش از گروه کنترل بود ( )p>0/009و در گروه تمرینی ،میزان  TNF-αبافت قلب نسبت به
گروه کنترل ،بهطور معنیداری کمتر بود ( .)p>0/029بررسیهای هیستوپاتولوژی ،تأثیر مثبت
پروتکل تمرینی را بر کاهش آسیب بافت قلب در شرایط ایسکمی نشان داد (.)p>0/003
نتیجهگیری :نتایج نشان داد تمرین اینتروال با شدت متوسط ،اثرات محافظتی در برابر آسیب

پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران؛
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مقدمه

فعالیت فیزیکی منظم با توجه به اثرات ایسکمی  /ریپرفیوژن

بیماریهای عروق کرونر و سکته قلبی ،علل اصلی مرگ و میر در

( )I/Rکه منجر به تغییرات مناسب پریکاندیشنینگ تمرینی

بیشتر کشورهای صنعتی و در حال توسعه بوده که منجر به ناتوانی

( )Exercise Preconditioningقلبی و باعث بهبود عملکرد قلب

قابلتوجه و کاهش بهرهوری نیروی انسانی نیز شده است (.)1-3

میشود نشان داده شده است ( .)8-12( )4تمرینات استقامتی باعث

ایسکمی قلبی و مدت زمان آن از عوامل اصلی آسیب بافت قلب و

بهبود پرشدگی دیاستولی بطن چپ در زمان استراحت و حین

بهتبع آن افت عملکرد قلب و مرگ و میر محسوب میشود (.)4

تمرین میشود ( .)14،13همچنین تمرین شنا به مدت  60دقیقه و

اثرات فعالیت بدنی منظم بر پیشگیری از بیماریهای قلبی و تأخیر

 2بار در روز منجر به افزایش انبساطی در طول ایسکمی میشود

در ابتال به مشکالت قلبی  -عروقی مشخص شده است ( ،)4اما

( .)16،15از طرفی ،افزایش سطح سرمی تروپونین قلبی  Iدر

همچنان پاسخ سازگاریهای ایجادشده درپی تمرین در شرایط

ورزشکاران مسابقات استقامتی و بازیکنان فوتبال حرفهای

استرس و چالشها ،از مهمترین موضوعات مورد بررسی میباشد.

( ،)17،14که نشان از آسیب بافتهای قلبی بوده ،گزارش شده

مطالعات بر روی حیوانات مسن نشان داده است تمرین ورزشی

است.

میتواند پریکاندیشنینگ قلبی را با افزایش ترشح نوراپینفرین در

اگرچه نقش استرس اکسیداتیو در ایجاد بیماریهای

پاسخ به تحریک ایسکمیک زودگذر به حالت اول بازگرداند که

قلبی  -عروقی کامالً مشخص شده ،اما بحثی که باقی میماند

در این فرآیند ،نوراپی نفرین یکی از میانجیهای پریکاندیشنینگ،

درباره مدلی است که میتوان در شرایط واقعی از آن تقلید کرد و

بهمنظور کاهش نقص الکتریکی و مکانیکی بعد از ایسکمی با

شامل فاکتورهایی مانند شدت ،مدت ،فرکانس و نوع تمرین است

تحریک گیرنده آدرنورسپتور–  1aمیباشد ( .)5در یک پژوهش

که باعث کاهش معنیداری در پیشگیری از بیماریهای کرونری

دیگر با بررسی تأثیر  7هفته تمرین شنا بر اثرات ناشی از ایسکمی

و محافظت از عملکرد قلبی میشود ،اما تناقضات مشاهدهشده در

قلبی مشخص گردید تمرین قبل از ایسکمی حاد قلبی منجر به

بعضی تحقیقات ،بیانگر آن است که پاسخ عملکردی قلب در

کاهش در اندازه آسیبدیدگی بافت قلب ،افزایش چگالی

شرایط استرس و ایسکمی روشن نیست .بررسی عملکرد قلب و

رگهای خونی و حفظ سازگاریهای ناشی از استرس و مرتبط با

اثرات فیزیولوژیک و بافتی قلب تمرینکرده همزمان در مقابل

انرژی  -متابولیسم میشود ( ،)6که درپی آن تمرین ورزشی با

ایسکمی القایی میتواند در این زمینه کمککننده باشد .مطالعه

بهبود تحمل قلب به  MIحاد؛ اندازه آسیبدیدگی بافتی کمتر،

حاضر با هدف ارزیابی اثرات یک دوره تمرینات درازمدت (16

توده عضالنی فعال بزرگتر و چگالی مویرگی بیشتری را به همراه

هفته) با شدت متوسط بر ایسکمی القایی به کمک شاخصهای

خواهد داشت که بار همودینامیکی کمتر ،ظرفیت انقباضپذیری

عملکردی ،بیوشیمیایی و هیستولوژی بافت قلب انجام شد.

بیشتر و تزریق وریدی بهتر را نیز درپی خواهد داشت .تحقیقات
نشان میدهد مقادیر  TNF-alphaو اثرات آن وابسته به دوز بوده

روش بررسی

که در پاسخهای فیزیولوژیک؛ کنترل و تولید آن بهصورت

در این مطالعه تجربی از  16سر موش صحرایی نر نژاد ویستار

خودکار و محدود باعث مصونیت ذاتی سلول قلبی میشود که

 3ماهه در محدوده وزنی  200±20گرم استفاده گردید .حیوانات

معموالً از طریق تمرین قابل اعمال است ،اما در پاسخهای

بهصورت گروههای  4تایی در داخل قفسهایی از جنس پلیاتیلن

پاتولوژیکی مانند تولید حاد ،این فاکتور در ایسکمی قلبی باعث

(شرکت تجهیزگستر ایرانیان) در دمای اتاق به میزان  22±2درجه

ترغیب سکته قلبی و آپوپتوز سلولی میگردد ( .)7تحقیقات

سانتیگراد و شرایط سیکل تاریکی -روشنایی  12ساعته و رطوبت

مختلف ،پاسخهای آندوژنی ناشی از تمرین در مقابل

 %50با دسترسی آزادانه به آب و غذا سالم و استاندارد نگهداری

دکاندیشنینگ ( )Deconditioningقلبی را نشان دادهاند (.)8

شدند .آزمودنیها پس از سازش  2هفتهای با محیط جدید و

در مطـالعـات انسـانـی و حیـوانـی نـیـز نـقـش حفـاظـتـی ورزش و

آشنایی با شیوه فعالیت نوارگردان ،وارد پروتکل تمرینی شدند.
3
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره دهم ،شماره چهارم ،تیر 1395

حمید معرفتی و همکاران

تأثیر تمرین اینتروال با شدت متوسط بر میزان مقاومت قلب به ایسکمی القایی در موشهای نر بالغ

رتها در  2گروه 8تایی کنترل ( )Control-Cو تمرین

 2هفته ،سرعت  20متر در دقیقه ،به مدت  25دقیقه رسید و بعد با

() )Moderate-Intensity Interval Training, MIITمورد

شروع هفته سوم ،رتها بهصورت اینتروال ( 3دقیقه گرم کردن و

بررسی قرار گرفتند.

استراحت بین سِتها به مدت  2دقیقه ،سردکردن در انتهای

رتها به مدت  16هفته با دستگاه تردمیل (ساخت کشور فرانسه)

پروتکل به مدت  2دقیقه) در سرعت  29متر در دقیقه (تقریباً

تمرین داده شدند .ابتدا در  2هفته اول با دستگاه تردمیل و راه رفتن

معادل شدت  )%55 VO2maxبا رعایت اصل اضافه بار تدریجی،

روی تردمیل آشنا شدند که این آشناسازی بهصورت  14روز

تمرین داده شدند (( )18جدول شماره .)1

متوالی با سرعت  10متر در دقیقـه ،به مدت  10دقیقـه و در انتهـای
جدول شماره :1پروتکل تمرینی با شدت متوسط
گروه
تمرین ()MIIT
کنترل

مدت زمان هر جلسه (دقیقه)

سرعت (متر در دقیقه)
پایان

شروع

پایان

شروع

29

20

45

25

شیب (درجه)

 15-20متر راه رفتن برای در معرض استرس قرار گرفتن

0
0

MIT: Moderate-Intensity Interval Training

برای ایجاد سکته قلبی تجربی در پایان دوره تمرین ،ایزوپروترنول

در پایان ،قلب حیوانات در بافر فرمالین  ،%10فیکس و بعد از

هیدروکلراید ( )Sigma Aldrich-Germanyبه میزان  85میلیگرم

پردازش بافتی ،قالبگیری با پارافین انجام گرفت .سپس برشهای

برکیلوگرم ،در نرمال سالین حل و بهطور درون صفاقی در  2روز

 5میکرونی از بافت ،تهیه و بهوسیله هماتوکسیلین و ائوزین

متوالی به فاصله  24ساعت به موشها تزریق شد تا  MIتجربی

رنگآمیزی شدند .در ادامه ،بهوسیله دو پاتولوژیست که نسبت به

ایجاد شود 24 .ساعت بعد از آخرین تزریق ،رتها با  50میلیگرم

گروهبندی حیوانات بیاطالع بودند مورد بررسی قرار گرفت.

برکیلوگرم تیوپنتال سدیم ،بیهوش و بعد از بیهوشی عمیق ،نای

درجهبندی شدت ضایعات بهصورت زیر انجام شد (:)19

آنها کانولگذاری شد و به حیوانات اجازه تنفس خودبهخود در

 -0صفر؛  -1حداقل (آسیب کانونی میوسیت)؛  -2خفیف

طول آزمایش داده شد .فاکتورهای عملکردی قلبی از طریق یک

(انحطاط چندکانونی کوچک با درجه خفیف از پروسههای

کانال که از هپارین سالین ( 15واحد بهازای هر میلیلیتر) پر شده

التهابی)؛  -3متوسط (انحطاط میوفیبریلی گسترده و یا فرآیند

بود ،به شریان کاروتیدی راست وارد و به دستگاه پاورلب

التهابی منتشرشده)؛  -4شدید (نکروز با فرآیند التهابی منتشرشده)

(استرالیا) و ترانسدیوسر فشار ،متصل و اندازهگیری شد.

( .)22دادهها بهصورت  Mean±SEMبیان شدند .از تست

بعد از ثبت فاکتورهای عملکردی قلب به مدت  20دقیقه،

ناپارامتریک منویتنی (برای مقایسه یافتههای هیستوپاتولوژی) و از

بافت قلب برای انجام آزمایشهای بیوشیمیایی و بررسیهای

آزمون تیتست مستقل (جهت بررسی معنیداری سایر دادهها) با

هیستوپاتولوژیکی جدا گردید ( .)19در ادامه ،پس از بیهوش

کمک نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده شد .سطح معنیداری،

کردن رتها و ثبت فاکتورهای عملکردی ،تکهای از بافت بطن

 p<0/05در نظر گرفته شد.

قلب ،سریع جدا و در سالین سرد شستوشو داده شد و به سرعت
در نیتروژن مایع قرار گرفت .هموژن قلبی در بافر سرد و بر روی

یافتهها

یخ انجام شد و غلظت پروتئین در مایع رویی هموژن ،تهیه ( )20و

در گروه کنترل ،میزان کاردیاک تروپونین  Iبافت قلب نسبت به

با استفاده از روش لوری اندازهگیری شد .برای اندازهگیری

گروه تمرینی با شدت متوسط ،کاهش معنیداری نشان داد ،و

تومور نکروز فاکتور آلفا از کیت تومور نکروز فاکتور آلفا

میزان تومور نکروز فاکتور آلفا در بافت قلب گروه تمرینی ،بهطور

I

معنیداری بیشتر از گروه کنترل بود .شاخصهای عملکردی قلب

( )Rat TNF-α Platinum Elisaو برای اندازهگیری تروپونین
بافت قلبی ،از کیت  Kamiya Biomedicalاستفاده شد.
4
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{انقباضپذیری و سرعت شل شدن قلب ( ±dp/dt maxبطن چپ}
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تأثیر تمرین اینتروال با شدت متوسط بر میزان مقاومت قلب به ایسکمی القایی در موشهای نر بالغ

در گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل ،تفاوت معنیداری

(جدول شماره  .)2در گروه تمرینی با شدت متوسط ،میزان آسیب

داشـت؛ بهنحـویکـه هم سـرعـت انقبـاضپذیری و هم سـرعـت

بافتی نسبت به گروه کنترل کمتر بود ،اما از لحاظ آماری معنیدار

شـل شــدن در گــروه تـمـریـنـی ،بیـشـتــر از گـروه کـنتـرل بـود

نبود (جدول شماره ( )3شکل).

جدول شماره  :2شاخصهای عملکردی و بیوشیمیایی قلب در گروههای مختلف

کنترل ()n=8

فشارخون سیستولی
mmHg
103±5/9

فشارخون دیاستولی
mmHg
84/2±4/7

ضربان قلب
Beats/min
387

 +dp/dtبطن چپ
mmHg/s
4492/5±53/5

 -dp/dtبطن چپ
mmHg/s
-1500/1±23/4

 CTnIبافتی
ng/ml
33/1±4/3

 TNF-αبافتی
pg/mg
384/6±45/4

تمرین ()n=8

117/7±7/4

95/6±4/6

373

4932±176/1٭

-1803/6±69/8٭

67/5±7/9٭

150/2±13/4٭

گروهها

نقاط معنیدار با عالمت ٭ مشخص شده است (.)p>0/05
جدول شماره  :3نمره پاتولوژی در گروههای مختلف
گروه
کنترل

نمره آسیب میوکارد
تعداد

0

1

2

3

4

رتبه میانگین

8

-

-

4

3

5

11/7

8

4

5/2٭

تمرین اینتروال با شدت متوسط
CTL: Control, MIIT: Moderate-Intensity Interval Training
نقاط معنیدار با عالمت ٭ مشخص شده است.)p>0/05 (.

شکل( ،a :تمرین با شدت متوسط) :ادم زیر آندوکارد و ادم بین عضالت در  1/3ضخامت میوکاردی دیده میشود و بافت پرخونتر است.
( ،bتمرین با شدت متوسط) :تغییرات دژنره سانس سیتوپالسمی و نکروز هسته بهصورت خفیف و پراکنده در داخل فیبرهای عضالنی دیده میشود ،ادم،
احتقان عروق و خونریزی کانونی در فضای بین عضالت قابلمشاهده است( ،C .تمرین با شدت متوسط) :ادم بین دستجات فیبرهای عضالنی و تغییرات دژنره
سانس نکروز پراکنده بهصورت خفیف دیده میشود( ،d .کنترل) :تغییرات دژنره سانس و نکروز بهصورت وسیع از ناحیه زیر آندوکارد تا قسمتهای عمقی
میوکارد مشاهده شده و سلولهای دفاعی از دیواره رگ در حال خارج شدن و ورود به استرومهای خیزدار میباشد( ،e .کنترل) :تغییرات دژنره سانس و
نکروز بهطور وسیع از ناحیه زیر آندوکارد تا قسمتهای عمقی میوکارد قابلمشاهده است.
( ،fکنترل) :تغییرات شامل ادم ،نکروز الیاف عضالنی در ناحیه زیر آندوکارد و ضخامت میوکاردی بهصورت شدید دیده میشود.
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بحث

از خون بـهوسیله عضله قلب در فـعالیت جسمانی سنگین رخ

با توجه به ویژگی ایسکمی /ریپرفیوژن ) (I/Rناشی از فعالیت بدنی

میدهد ( .)27اگرچه این امر برای متابولیسم هوازی ضروری

و اثرات حفاظتی آن ( ،)21در مطالعه حاضر پاسخ میزان مقاومت

است ،اما افزایش متابولیسم اکسیژن گاهی اوقات میتواند منجر به

قلب به ایسکمی القایی بهوسیله ایزوپروترنول در شدت تمرینی

افزایش استرس اکسیداتیو در قلب هنگام فعالیت جسمانی گردد

متوسط مورد بررسی قرار گرفت که در فاکتورهای عملکردی

( .)28همچنین تمرین جسمانی منظم ممکن است اثرات مفیدی بر

فشار سیستولی ،دیاستولی و ضربان قلب ،تفاوتی در گروهها

دفاع آنتیاکسیدانی داشته باشد و عملکرد کلی قلب را افزایش

(±dp/dt max

دهد ( .)29در هر صورت ،تمرین مزمن اثرات دوگانه دارد-1 :

بطنی) در گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل دیده شد و میزان

اثرات آن بر شکلگیری اکسیدانها و استرسهای اکسیداتیو؛ -2

آسیب بافتی قلب در گروه تمرینی ،کمتر از گروه کنترل بود.

تأثیر روی آنزیمهای آنتیاکسیدانی برای کاهش اثرات استرس

تمرین باعث تغییر مدوالسیون بیرونی ()Extrinsic Modulation

اکسیداتیو ناشی از تمرین (.)30

و بهبود ظرفیت پمپاژ درونی ( )Intrinsic Pump Capacityدر

نتایج تحقیق دیگری نشان داد تمرین ورزشی میتواند باعث بهبود

قلب میشود ،بهویژه تمرینات شدید که باعث حفظ بهتر ظرفیت

هرچه بهتر حساسیت بارورسپتورها شود و با افزایش کامپلیانس

پمپاژ بیرونی با تغییر در میوکارد میگردد ( .)22درواقع ،تمرینات

عروقی ،منجر به بهبود عملکرد در افراد پیوند قلب گردد ( .)31از

Ischemia

آنجاییکه عملکرد قلب قویاً با پروتئینهای قلبی مرتبط با

 ،)Preconditioningیکی از مؤثرترین محرک حفاظتی در مقابل

هموستاز کلسیمی درون سلول در ارتباط است ،لذا این تغییرات

مرگ سلولی و انفارکشن ناشی از  I/Rو شوک ()Stunning

در هموستاز کلسیمی ممکن است با تغییر در بیان ،عملکرد یا

دانستهاند ( ،)23که میتواند باعث بازیابی ( )Remodelingو بهبود

تنظیم  SERCA 2مرتبط باشد که کاهش در این فاکتور نیز با

قلبی گردد ( .)24تحقیقات  Shannanو همکاران (سال )2008

کاهش  –dp/dtارتباط دارد ( Fenning .)32و همکاران در مطالعه

نشان داد تمرینات با شدتهای باالتر نسبت به شدتهای پایینتر

خود با بررسی اثر تمرین استقامتی روی عملکرد قلبی موشها،

بدون تأثیر بر ضربان قلب و فشار خون استراحت میتواند

هیچ تغییری در شاخص انقباضپذیری قلبی ( )+maxdp/dtدر

باعث افزایش معنیداری در  VO2maxگردد که از مهمترین

موشهای تمرینکرده مشاهده نکردند ،هرچند کاهش سختی قلب

فاکتورهای آمادگی فیزیکی به شمار میرود و براساس معادله

( )Heart Stiffnessدر موشهای تمرینکرده نسبت به موشهای

فیک:

تمریننکرده دیده شد ( .)33مکانیسم بالقوه سرکوب ناشی از

مشاهده نشد ،اما حفظ بهتر شاخص عملکرد قلب

منظم را به دلیل پتانسیل پریکاندیشنینگ ایسکمی (

()VO2=HR×SV×a-vO,diff max

 TNF-alphaدر عملکرد انقباض قلبی مشخص شده است (.)34

شاخصی از عملکرد قلبی  -تنفسی است ( .)25در مطالعه حاضر

عامل اصلی درگیر در اثرات  TNF-alphaروی عملکرد انقباضی

نیز شاخص عملکرد قلبی ( ±dp/dt maxبطن چپ) بدون تأثیر بر

قلب ،بهوسیله  NOمیانجی میشود ( .)35تولید مزمن TNF-alpha

فشار خون و ضربان استراحت در شدتهای باالتر تمرین افزایش

در قلب نیز منجر به نقصهای عملکردی پایدار از طریق آپوپتوز

یافت که شاید بتواند تأکیدی بر اثرات  I-Rتمرین متناسب با

وابسته به  NOمیشود ( .)36ازطرفی ،تولید

شدت باشد ،نکته حایز اهمیت در تحقیق حاضر ،طول دوره تمرین

میوکاردی در طول ایسکمی حاد میوکارد با یا بدون ریپرفیوژن

بود که به مدت  4ماه ( 16هفته) با رعایت اصول تمرین و بهطور

اثبات شده است ( .)37در تحقیق حاضر نیز گروه تمرینی ،میزان

منظم انجام شد .تمرین دوی سرعت روی نوارگردان به مدت

 TNF-alphaکمتری را در بافت قلب نشان داد که بیانگر تحریک

 6هفته فعالیت  GPxرا در قلب رت افزایش میدهد ( .)26عضله

کمتر سلولهای قلبی برای آپوپتوز و نکروز سلولی ناشی از

قلب ،برداشت اکسیژن باالیی در موقعیتهای استراحتی دارد.

تأثیرات محافظتی تمرین در مقابل مرگ سلولی و نفوذ ماکروفاژها

افزایش  4برابری جریان خون کرونری و افزایش برداشت اکسیژن

میباشد.

6

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره دهم ،شماره چهارم ،تیر 1395

TNF-alpha

تأثیر تمرین اینتروال با شدت متوسط بر میزان مقاومت قلب به ایسکمی القایی در موشهای نر بالغ

حمید معرفتی و همکاران

مطالعه حاضر در پاسخ به ایزوپروترنول تزریقی ،میزان کاردیاک

آنتیاکسیدانها میباشد؛ بهطوریکه آنتیاکسیدانها یکی از

تروپونین  Iبافتی بیشتری را در گروه با شدت تمرینی متوسط

مکانیسمهای محافظتی قوی در مقابل رادیکالهای آزاد معرفی

نسبت به گروه کنترل نشان داد .در حقیقت ،ایزوپروترنول باعث

شدهاند ( .)44مدارک نشان میدهد در تمرینات درازمدت،

افزایش رادیکالهای آزاد و بهتبع آن شرایط سایتوتوکسیک و

افزایش در آنزیمهای آنتیاکسیدان مانند منگنز سوپراکسید

نکروز بافت عضله قلبی میشود ( .)38براساس مطالعات انجامشده

دیسموتاز ( )MnSODو کاهش فعالیت کالپئین ،نقش مهمی در

میزان کاردیاک تروپونین  ،Iنشاندهنده شدت آسیب وارده به

حفاظت قلبی بعد از تمرین برعهده دارند ( .)45،43مطالعات نشان

بافت قلب است ( ،)39بنابراین ،این امر خود میتواند مؤید

میدهد تمرین ،فعالیت کالپئین را کاهش داده و مشابه با دریافت

خاصیت حفاظتی این پروتکل تمرینی از بافت قلب باشد ،اگرچه

مهارکنندههای فارماکولوژیکی کالپئین ،حفاظت قلبی ایجاد

در حال حاضر مکانیسمهای مسئول حفاظت قلبی ناشی از تمرین

میکند (.)45

بهعنوان یک موضوع قابل بحث است ،اما تمرین بهعنوان یکی از
عوامل  I/Rپتانسیل تحریک و تولید رادیکالهای آزاد؛ اضافه بار

نتیجهگیری

کلسیم ،فعالشدن پروتئازها (کالپئین) و تغییرات چربی غشایی را

با توجه به نتایج پژوهش حاضر که بیانگر کاهش آسیب قلبی

به همراه دارد .اما تمرینات منظم و مداوم باعث سازگاری و

ناشی از تمرینات با شدت متوسط در مقابل سکته قلبی ناشی از

افزایش تحمل میوکارد در مقابل  I/Rمیشود (.)40-44

ایزوپروترنول است ،شاید بتوان ادعا کرد تمرینات با شدت

مکانیسمهای سازگاری ناشی از تمرین در مقابل  I/Rشامل:

متوسط ،نقش مؤثری را در حفاظت قلب در برابر عوامل آسیب و

توسعـه عـروق جـانبی ،شـوک گـرمایـی ،بهبود و افـزایش ظرفیت

ایسکمی قلبی و پیشگیری از آسیب قلبی ایفا میکنند.
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