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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي تأثير حاد فعاليت تناوبي شديد و تداومي بر سطوح پالسمايي ايي ـ سلکتين و شاخصهاي گلبولهاي
سفيد در بيماران عروق کرونر بود .بدينمنظور ،از بين بيماران قلبي مرد داوطلب با سابقۀ عمل جراحي بايپس و استنتگذاري30 ،
بيمار انتخاب شدند و در سه گروه کنترل ،تمرين تداومي و تناوبي شديد جاي گرفتند .فعاليت تناوبي شامل :گرمکردن ،هشت تکرار
چهار دقيقهاي فعاليت (دو دقيقه فعاليت با شدت  90درصد اوج اکسيژن مصرفي و دو دقيقه استراحت فعال با شدت  30درصد اوج
اکسيژن مصرفي) و سردکردن بود .فعاليت تداومي نيز دربرگيرندۀ  30دقيقه فعاليت با شدت  60درصد اوج اکسيژن مصرفي بود.
نمونههاي خوني قبل و بعد از فعاليت جمعآوري شده و براي اندازهگيري ايي ـ سلکتين و شاخصهاي گلبولهاي سفيد آناليز گرديدند.
از واريانس يکراهه و همبستگي پيرسون براي تحليل آماري دادهها استفاده شد .نتايج نشان ميدهد که بين افزايش ايي ـ سلکتين در
سه گروه تفاوت معناداري وجود دارد ( .)F2,27=27.8 ،P<0.001نتايج آزمون تعقيبي بونفروني نيز حاکي از آن است که باالتربودن
ميزان افزايش ايي ـ سلکتين در گروه تناوبي نسبت به گروه کنترل ( ،)P<0.001گروه تداومي نسبت به گروه کنترل ( )P=0.001و
گروه تناوبي نسبت به گروه تداومي ( )P=0.009بهلحاظ آماري معنادار ميباشد؛ اما تغييرات شاخصهاي گلبولهاي سفيد در سه گروه
تفاوت معناداري را نشان نميدهد ( .)P>0.05بهطورکلي ،يک جلسه فعاليت ورزشي براي بيماران عروق کرونر باعث تحريک مسيرهاي
التهابي و افزايش شاخصهاي التهابي در بدن ميشود که با افزايش شدت فعاليت بهواسطۀ فعاليت تناوبي شديد ،اين پاسخ افزايش
مييابد؛ لذا ،استفاده از اين فعاليتها براي يک جلسه در بيماران قلبي پيشنهاد نميشود.
واژگان کلیدی :تمرين تناوبي شديد ،ايي ـ سلکتين ،شاخصهاي گلبولهاي سفيد ،جراحي بايپـس عـروق کرونر ،استنتگذاري

* این مقاله مستخرج از فعالیت های پژوهشی نویسندۀ اول در فرصت مطالعاتی در پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی
تحتنظر نویسندۀ مسئول و همکاری دیگر نویسندگان میباشد.
Email: h_rohani7@yahoo.com
* نویسندۀ مسئول

36

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،35پاييز 1396

مقدمه
بیماریهای قلبی ـ عروقی شایعترین علت مرگ در بیشتر کشورهای جهان بوده و مهمترین عامل
ازکارافتادگی میباشد .با وجود پیشرفتهای سریع تشخیصی و درمانی ،هنوز یك سوم بیمارانی که
دچار سکتۀ قلبی میشوند ،فوت میکنند و دو سوم بیمارانی که زنده میمانند ،هرگز بهبودی کامل
نیافته و به زندگی عادی بازنمیگردند ( .)1بیماریهای قلبی ـ عروقی در ایران نیز مهمترین عامل
مرگومیر شناخته شدهاند و مطالعۀ سیمای مرگ در  18استان کشور نشان میدهد که  46درصد از
کل مرگها و عمدۀ سالهای ازدسترفتۀ عمر ناشی از این بیماریها است ( .)2در بیماران قلبی ـ
عروقی که با مشکالت عروق کرونری؛ بهویژه تنگی ناشی از گرفتگی این عروق مواجه هستند ،عمل
جراحی بایپـس عـروق کرونر ( 1)CABGو نیز استنتگذاری ( 2)PCIاز درمانهای رایج میباشد که
منجر به تسکین درد و افزایش شانس بقا در آنها میشود ( )3که البته با افزایش التهاب و
واکنشهای التهابی در اثر اختالل در بافت اندوتلیال همراه میباشد ( .)4امروزه ،مشخص شده است
که دیوارۀ اندوتلیال شریانچه ،نقش مهمی در هموستاز عروقی دارد و نارسایی در یکپارچگی و
اختالل در عملکرد آن بهعنوان شاخص مهمی در بیماریهای قلبی ـ عروقی بهشمار میرود.
بهطورکلی ،عنوان شده است که شاخصهای زیستی نشأتگرفته از عملکرد اندوتلیال و لکوسیتها
نظیر مولکول چسبان درونسلولی ـ ،3)ICAM-1( 1ایی ـ سلکتین ،4پی ـ سلکتین 5و برخی از
فاکتورهای دیگر ،پیوسته در جریان خون رها میشوند .افزایش غلظت این مارکرها نشاندهندۀ
تخریب و فعالسازی اندوتلیال است ( )5که معموالً در افراد دارای مشکالت عروق کرونر مشاهده
میشود ( .)6اطالعات موجود نشان میدهند که این مولکولها عالوهبراین که در شروع فرایند تصلب
شرایین نقش مهمی دارند ،میتوانند بر روند درمانی متعاقب جراحی نیز اثرات منفی داشته باشند
( .)4افزونبراین ،سلکتینها باعث چرخش اولیۀ لکوسیتها درطول اندوتلیال میشوند و ICAM-1
نقش مهمی را در اتصال و حرکت لکوسیتها از عرض اندوتلیال ایفا میکند .شایانذکر است که این
مولکولها در گردش خون وجود دارند و تحتتأثیر شرایط التهابی افزایش مییابند (.)7
ایی ـ سلکتین که با نام سی دی  62ایی ( )CD62Eنیز شناخته میشود ،یکی از مولکولهای
چسبان است که فقط در سطح سلولهای اندوتلیال بیان ژن شده و بهوسیلۀ سایتوکاینها فعال

1. Coronary Artery Bypass Grafting
2. Percutaneous Coronary Intervention
3. Intercellular Adhesion Molecule (ICAM)-1
4. P-Selectin
5. E-Selectin
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میشود و نقش مهمی را در این فرایندهای التهابی ایفا میکند ( .)8برخالف پی ـ سلکتین که در
اجسام ویبل ـ پاالد 1موجود در بافت اندوتلیال ذخیره میشوند ،ایی ـ سلکتین پس از بیان و ترجمه،
ذخیره نشده و به سطح سلول انتقال داده میشود .تحریك این مولکول از طریق فاکتورهایی نظیر
عامل نکروز تومور آلفا ( ،)TNF-αاینترلوکین ـ 1و لیپوپلی ساکاریدها صورت میپذیرد ( .)9مشاهده
شده است که فشار برشی 2نیز بر بیان ایی ـ سلکتین مؤثر میباشد ( .)10لیگاندهای ایی ـ سلکتین
توسط نوتروفیلها ،بازوفیلها ،منوسیتها ،ائوزینوفیلها و سلولهای کشندۀ طبیعی بیان میشوند.
وجود این سلولها در التهابهای حاد و مزمن بهنوعی نشاندهندۀ تأثیر ایی ـ سلکتین در
بهکارگیری آنها در محلهای التهاب میباشد ( .)11رهاسازی اینترلوکین ـ 1و  TNF-αتوسط
ماکروفاژها در بافتهای ملتهب منجر به بیان زیاد ایی ـ سلکتین در سلولهای اندوتلیال عروق
خونی مجاور میشود .بهنظر میرسد که فشار برشی با غلتاندن ایی ـ سلکتینها ،امکان اتصال آنها
با لیگاندهای موجود در سطح لکوسیتها را فراهم نموده و با آنها تعامل ضعیفی را برقرار میکند تا
بدینوسیله در بستن مسیر جریان خون در عروق درگیر باشد (.)12
بیان ایی ـ سلکتین و سطح موجود در گردش خون این فاکتور تحتتأثیر عوامل محیطی نظیر تغذیه
( )13و فعالیت بدنی ( )14قرار میگیرد .مطالعات مختلفی درزمینۀ تأثیر انواع مختلف فعالیتهای
ورزشی بر فاکتورهای التهابی صورت گرفته است؛ بهعنوانمثال ،سینگورلی و همکاران ( )2003تأثیر
فعالیت فزاینده تا حد خستگی را بر روی افراد مشکوک به بیماری عروق کرونری قلب بررسی کرده و
افزایش ایی ـ سلکتین پس از فعالیت را گزارش نمودند و این افزایش را با افزایش سطح سلولهای
اندوتلیال موجود در گردش خون مرتبط دانسته و افزایش شاخصهای گلبولهای سفید را نشانهای
برای وجود تصلب شرایین در نظر گرفتند ()15؛ اما فایز و همکاران ( )2014تغییر معناداری را در
فاکتورهای التهابی پس از فعالیت زیربیشینه درمورد دوچرخۀ کارسنج در بیماران دارای سندرم
داسیشکل گزارش نکردند ( .)16این عدم افزایش معنادار مولکولهای چسبان نظیر VCAM-1,
 ،ICAM- 1پی ـ سلکتین و ایی ـ سلکتین حتی پس از فعالیت مقاومتی با شدت  70الی  75درصد
یك تکرار بیشینه در آزمودنیهای سالم نیز مشاهده شده است ()17؛ اما اغلب مطالعات صورتگرفته
دراینزمینه ،افزایش شاخصهای التهابی و انواع مختلف مولکولهای چسبان را درحین فعالیت و
پس از آن گزارش کردهاند ( .)18،19برایناساس ،برنامۀ ورزشی بازتوانی قلبی برای بیماران مبتال به
این بیماریها  ،کمك مهمی در بازگشت بیمار به روند عادی زندگی از طریق تغییر سبك زندگی و

1. Weibel-Palade Bodies
2. Shear Stress
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کاهش عوامل خطرساز بیماریهای قلبی ـ عروقی محسوب میشود ( .)20دیدگاه کلی و مرسوم در
برنامۀ توانبخشی بیماران قلبی ـ عروقی ،استفاده از فعالیتهای تداومی با شدت کم تا متوسط است
()21،22؛ اما بهتازگی استفاده از تمرینات با شدت باال؛ بهویژه بهصورت تناوبی برای بازگشت این
بیماران به فعالیتهای عادی کاری و زندگی درحالگسترش میباشد و نشان داده شده است که این
تمرینات اثر بیشتری بر بهبود قلبی ـ عروقی و شاخصهای التهابی دارند .دلیل مهم افراد برای
شرکتنکردن در فعالیت بدنی ،کمبود وقت است که تمرینات تناوبی با صرف حداقل زمان باعث حل
این مشکل شدهاند ( .)23مطالعات جدید نشان میدهد که این نوع تمرینات بهعنوان یك استراتژی
اقتصادی قابلدوام و مؤثر برای جلوگیری از چاقی استفاده میشوند ( .)24الزمبهذکر است که
بهدلیل شدت باالتر در زمان کمتر ،فشار تمرینی این نوع تمرینات نسبت به تمرینات تداومی بیشتر
است .عالوهبراین ،مطالعات نشان دادهاند که تمرین تناوبی با شدت باال بهطور معناداری چربی
زیرپوستی؛ بهویژه چربی ناحیۀ شکم و کل تودۀ بدن را کاهش داده و میزان اکسیژن مصرفی بیشینه
و حساسیت انسولین را بهبود میبخشد ( .)25همچنین ،با افزایش متابولیسم هوازی و بیهوازی
عضالت احتماالً در اثر افزایش پاسخ کاتکوالمینها ،کاهش استفاده از کربوهیدرات و اتکا به چربی
منجر به کاهش فشارخون و بهبود عملکرد ورزشی در افراد چاق ( )23،24و در بیماران قلبی ()26
میگردد؛ لذا ،پژوهش حاضر صورت گرفت تا ضمن بررسی امکان اجرای تمرینات تناوبی با شدت
باال توسط افراد مبتال به بیماریهای عروق کرونر ،تأثیر آن بر شاخصهای گلبولهای سفید و
مولکولهای چسبان و ارتباط احتمالی آنها مشخص شود و ازسویدیگر ،مقایسهای بین تأثیر
تمرینات مرسوم با شدت متوسط و تمرینات با شدت باال بر این شاخص در بیماران قلبی ـ عروقی
انجام شود.
روش پژوهش
جهت انجام پژوهش 30 ،بیمار قلبی مرد که برای گذراندن دورۀ بازتوانی به مرکز نوتوانی قلبی
بیمارستان قلب شهید رجایی تهران مراجعه کرده و طی سه ماه گذشته جراحی  CABGو یا PCI
انجام داده بودند ،بهصورت داوطلبانه انتخاب شدند .برای یکسانسازی آزمودنیها ،معیارهایی جهت
ورود به پژوهش در نظر گرفته شد که عبارت بودند از :یکسانبودن مراقبتهای دارویی درطول دورۀ
پژوهش ،غیرفعالبودن پس از انجام جراحی (که براساس پرسشنامۀ پژوهشگرساخته ،سطح و میزان
فعالیت آنها مشخص شد) ،همسطحبودن از نظر آمادگی هوازی ،سیگارینبودن ،نداشتن مشکالت
انعقادی و یا بیماریهای جانبی دیگر (مانند دیابت) و گذشتن حداقل یك و حداکثر سه ماه از عمل
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جراحی یا  .PCIپیش از شروع پژوهش ،شرایط و میزان خونگیری و آزمونهای ورزشی به بیماران
داوطلب بهطور کامل توضیح داده شد .الزمبهذکر است که پروتکل پژوهش حاضر در جلسۀ شورای
پژوهش و شورای اخالق بیمارستان قلب شهید رجایی تهران بررسی گشت و کد اخالق
) (RHC.AC.IR.REC1394.1دریافت گردید .همچنین ،تمامی آزمودنیها فرم رضایتنامۀ کتبی که
قبالً به تأیید شورای اخالقی بیمارستان رسیده بود را تکمیل نموده و امضا کردند .درادامه ،افراد
منتخب بهطور تصادفی به سه گروه  10نفره (گروه تمرین تناوبی ،گروه تمرین تداومی و گروه
کنترل) تقسیم شدند.
اندازهگيري مشخصات آنتروپومتريک و تعيين اوج اکسيژن مصرفي ( :)VO2Peakفشارخون و
ضربان قلب استراحتی آزمودنیها پس از  30دقیقه استراحت درحالت نشسته بر روی صندلی
اندازهگیری شد و درادامه ،مشخصات قد و وزن آنها اندازهگیری و ثبت گردید .تمامی اطالعات
بهدستآمده ،داروها و دوز مصرفی داروی هر فرد در برگۀ مشخصات فردی هر نفر ثبت گردید و از
دستگاه تجزیهوتحلیل گازهای تنفسی 1برای تعیین اوج اکسیژن مصرفی با آزمون تعدیلشدۀ بروس2
استفاده گشت ( .)27شایانذکر است که درطول اجرای آزمون گازهای تنفسی ،ضربان قلب و نمودار
الکتروکاردیوگرافی ،فشارخون و شاخص درک از فشار 3آزمودنیها با حضور پرستار و متخصص
بازتوانی قلب کنترل گردید .اوج اکسیژن مصرفی آزمودنیها نیز با استفاده از معیارهای دانشکده
طب ورزشی آمریکا شامل :درخواست آزمودنی برای پایان آزمون ،نسبت تبادل تنفسی باالتر از
 ، 1/15رسیدن به فالت اکسیژن مصرفی با افزایش میزان بار و شاخص درک از فشار  19و باالتر
تعیین گردید ( .)28باید توجه داشت که مالک اصلی ،درخواست آزمودنی برای پایان فعالیت بود؛ اما
همزمان شاخصهای فیزیولوژیکی ذکرشده نیز جهت روایی این درخواست بررسی شد و در تصمیم
نهایی آزمونگر برای قطع آزمون استفاده گردید .افزونبراین معیارها ،درصورت مشاهدۀ آریتمی در
ضربان قلب یا اختالل در قطعۀ  STدر نمودار الکتروکاردیوگرام ،احساس درد متوسط تا شدید در
ناحیۀ قفسۀ سینه ،افت فشارخون بیش از  10میلیمتر جیوه ،عالئم اختالل در خونرسانی مانند
سیانوز یا رنگپریدگی ،عالئم سیستم عصبی مانند سرگیجۀ آتاکسی یا سنکوپ ،تاکی کاردی بطنی،
تغییر غیرمعمول الکتروکاردیوگرافی و تغییر ناگهانی ضربان قلب ،آزمون بهسرعت متوقف میشد
(.)28

1. Model: Metalyzer 3-B, Cortex
2. Modified Bruce Protocol
)3. Rate of Perceived Exertion (Borg scale: 6-10
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پروتکل تمرين :پس از تعیین اوج اکسیژن مصرفی ،آزمودنیها بهمنظور یکسانبودن سطح آمادگی
هوازی در گروهها براساس مقادیر بهدستآمدۀ اکسیژن مصرفی به سه گروه مساوی  10نفره (تناوبی،
تداومی و کنترل) تقسیم شدند .شایانذکر است که جلسۀ فعالیت در هر سه گروه  40دقیقه طول
کشید .جلسۀ فعالیت تناوبی شامل :دو دقیقه گرمکردن بر روی تردمیل و سه دقیقه حرکات کششی،
هشت تکرار چهار دقیقهای دویدن بر روی تردمیل (دو دقیقه فعالیت با شدت  90درصد اوج
اکسیژن مصرفی و دو دقیقه استراحت فعال با شدت  30درصد اوج اکسیژن مصرفی با نسبت فعالیت
به استراحت یك به یك) و سه دقیقه سردکردن بود؛ درحالیکه جلسۀ فعالیت برای گروه فعالیت
تداومی شامل :پنج دقیقه گرمکردن و سردکردن در ابتدا و انتهای فعالیت و  30دقیقه فعالیت با
شدت  60درصد اوج اکسیژن مصرفی افراد بود .ازسویدیگر برای کنترل شدت تمرین ،عالوهبر
جلسۀ تعیین اوج اکسیژن مصرفی ،در جلسۀ فعالیت حاد نیز از دستگاه تجزیهوتحلیل گازهای
تنفسی استفاده شد؛ بهصورتیکه پس از مشخصشدن اوج اکسیژن مصرفی ،درصد موردنظر براساس
گروه آزمودنی تعیین گشته و بهتدریج سرعت نوارگردان برای رسیدن به عدد اکسیژن مصرفی
افزایش مییافت .سپس ،فرد فعالیت خود را در زمان و سرعت محاسبهشده به پایان میرساند؛
درحالیکه آزمودنیهای گروه کنترل در مدت این  40دقیقه درحالت نشسته استراحت کردند .ذکر
این نکته ضرورت دارد که نمونۀ خونی از تمامی گروههای پژوهش ،قبل و بعد از فعالیت یا استراحت
گرفته شد.
نمونهگيري و آناليز نمونهها :آزمودنیها پس از رسیدن به بخش توانبخشی بهمدت  20دقیقه
درحالت نشسته استراحت نمودند و ضربان قلب و فشارخون آنها درحالت نشسته اندازهگیری شد.
سپس به آرامی و با کمترین فشار (سرنگ  ،)18مقدار شش سیسی خون درحالت نشسته از ورید
بازویی هر آزمودنی گرفته شد و به دو قسمت تقسیم گردید :مقدار دو سیسی جهت شمارش
سلولهای خونی (دستگاه سلکانتر  )Celltac Esدر لولههای حاوی مادۀ ضدانعقاد  EDTAریخته
شد .مقدار چهار سیسی نیز برای اندازهگیری ایی ـ سلکتین در لولههای فالکون پلیپروپیلین1حاوی
مادۀ ضدانعقاد سیترات سدیم  3/8درصد با نسبت یك واحد سیترات سدیم به نه واحد خون ریخته
شد و برای جداسازی پالسما ،بهمدت  15دقیقه با  3000دور در دقیقه سانتریفوژ گردید .سپس،
پالسمای جداشده در دمای80ـ درجۀ سانتیگراد نگهداری شد و با استفاده از کیت تشخیصی ایی ـ
سلکتین (دیاکلون ،فرانسه ،حساسیت کمتر از  0/5نانوگرم بر میلیلیتر 4/11 :CV ،درصد) به روش
االیزا اندازگیری گشت.
)1. Polypropylene (Model: Jet Biofil, CFT-011-150
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بهمنظور تجزیهوتحلیل آماری دادهها از نرمافزار اس.پی.اس.اس استفاده گشت و جهت اطمینان از
طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف بهره گرفته شد .سپس تفاضل مقادیر هر
متغیر ،قبل و بعد از آزمون برای هر آزمودنی محاسبه گشت و بهعنوان دلتای تغییرات در نظر گرفته
شد .عالوهبراین ،آزمون آماری تحلیل واریانس یكراهه برای بررسی تأثیر فعالیت ورزشی بر
فاکتورهای مختلف در سه گروه مورداستفاده قرار گرفت و درصورت مشاهدۀ تفاوت معنادار ،از آزمون
تعقیبی بونفرونی بهره گرفته شد .جهت بررسی ارتباط احتمالی بین متغیرهای مختلف
اندازهگیریشده در پژوهش نیز آزمون همبستگی پیرسون مورداستفاده قرار گرفت .سطح معناداری
برای تمامی تحلیلهای آماری نیز معادل ( )P<0.05در نظر گرفته شد.
نتایج
میانگین سن ،قد ،وزن و اوج اکسیژن مصرفی آزمودنیها در گروههای مختلف پژوهش در جدول
شمارۀ یك ارائه شده است .برمبنای نتایج ،بهلحاظ آماری تفاوت معناداری بین سطوح پایۀ
آزمودنیها در متغیرهای سن و اوج اکسیژن مصرفی مشاهده نمیشود (.)P>0.05
جدول  -1ميانگين ( ±انحراف معيار) اطالعات پايۀ آزمودنيها
کنترل

تداومي

تناوبي

متغيرها
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)

59/4±0/5
168/4±2/6
71/9±5/0

62/4±0/2
172/8±2/2
73/8±7/4

60/3±6/2
171/4±1/2
78/9±7/4

اوج اکسیژن مصرفی (میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه)

22/2±2/5

22/2±3/3

23/2±3/5

بررسی نتایج نشان میدهد که بین پاسخ سطح پالسمایی ایی ـ سلکتین آزمودنیها در سه گروه
مختلف (کنترل ،تداومی و تناوبی) تفاوت معناداری وجود دارد ( .)F2,27=27.8 ،P<0.001نتایج آزمون
تعقیبی بونفرونی نیز حاکی از آن است که باالتربودن میزان تغییرات ایی ـ سلکتین در گروه تناوبی
نسبت به کنترل ( ،)P<0.001تداومی نسبت به کنترل ( )P=0.001و نیز تناوبی نسبت به تداومی
( )P=0.009بهلحاظ آماری معنادار میباشد.

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،35پاييز 1396

42

بعد

#

100

قبل
*

60
40
20
0

تداومی

تناوبی

ایی -سلکتین (نانوگرم بر میلی لیتر)

80

کنترل

شکل1ـ ميانگين ( ±انحراف معيار) مقادير ايي ـ سلکتين در گروههاي مختلف
* نشاندهندۀ تفاوت معنادار گروه کنترل با گروههای تداومی و تناوبی میباشد.
 #نیز نشاندهندۀ تفاوت معنادار بین گروههای تداومی و تناوبی است.

بررسی نتایج مربوط به شاخصهای گلبولهای سفید نشان میدهد که بین تأثیر حاد فعالیت تناوبی
با شدت باال و فعالیت تداومی بر نوتروفیلها ،لنفوسیتها ،منوسیتها و ائوزینوفیلها در گروههای
مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد (( )P>0.05جدول شمارۀ دو).
جدول 2ـ ميانگين ( ±انحراف معيار) مقادير شاخصهاي گلبولهاي سفيد و نتايج آزمون آماري تحليل
واريانس يکراهه
کنترل

شاخص
قبل
نوتروفیل
(درصد)
لنفوسیت
(درصد)
مونوسیت
(درصد)
ائوزینوفیل
(درصد)

تداومي
بعد

قبل

تحليل واريانس

تناوبي
بعد

قبل

يکراهه
بعد

F

P

59/5±3/40 61/97±7/08 61/09±2/09 60/44±7/08 63/93±1/79 65/84±5/60

0/359

0/70

29/13±2/64 26/42±3/61 26/64±1/8 31/5±2/88 26/48±1/46 26/17±4/53

1/76

0/19

4/05±0/64

5/21±0/26 4/81±0/44 3/22±0/14

4/49±0/43 4/97±1/26

1/42

0/26

3/37±0/47

2/67±0/27 2/75±0/24 5/37±0/78 3/91±0/41 3/62±0/53

2/53

0/10
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نتایج آزمون پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش بیانگر آن است که هیچکدام از
تغییرات مشاهدهشده از نظر آماری ارتباط معناداری با یکدیگر ندارند (( )P>0.05جدول شمارۀ سه).
جدول 3ـ ارتباط بين تغييرات متغيرهاي پژوهش با تغييرات ايي ـ سلکتين
متغيرها
ایی ـ سلکتین

نوتروفيل

ائوزينوفيل

منوسيت

لنفوسيت

اوج اکسيژن مصرفي

r

P

r

P

r

P

r

P

r

P

0/08

0/67

-0/07

0/69

0/06

0/74

0/03

0/98

-0/14

0/45

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر فعالیت حاد تناوبی با شدت باال و فعالیت تداومی بر
شاخصهای التهابی نظیر شاخصهای گلبولهای سفید و ایی ـ سلکتین در بیماران با مشکالت
عروق کرونری ( PCIو  )CABGبود .نتایج نشان داد که تغییرات شاخصهای گلبولهای سفید نه در
پاسخ به فعالیت تداومی و نه فعالیت تناوبی با شدت باال ،از نظر آماری معناداری نبودند؛ درحالیکه
افزایش ایی ـ سلکتین بهعنوان یکی از مولکولهای چسبان معنادار بود و این افزایش تحتتأثیر نوع
فعالیت قرار داشت؛ بهطوریکه فعالیت تناوبی با شدت باال منجر به افزایش بیشتری نسبت به
فعالیت تداومی که بهصورت معمول توسط بیماران قلبی در مراکز توانبخشی انجام میشود ،گردید.
در پژوهش حاضر سطوح پایۀ اوج اکسیژن مصرفی بیماران اندازهگیری شد و نتایج بهدستآمده
حاکی از پایینبودن این ویژگی آزمودنیها نسبت به آزمودنیهای همسال سالم در مطالعات دیگر
بود ( )29،30که علت آن را میتوان عالوهبر ضعف عضالنی عمومی آنها بهویژه در ناحیۀ عضالت
قفسۀ سینه و وجود درد ناشی از جراحی در قفسۀ سینه و استخوان جناغ ،به برونده قلبی پایین
ناشی از حداکثر ضربان قلب کاهشیافته در اثر مصرف داروهای کاهندۀ ضربات قلب و فشارخون
نظیر بتابلوکرها و مهارکنندههای  ACEارتباط داد .نتایج برخی از مطالعات حاکی از وجود ارتباط
منفی بین شاخصهای التهابی نظیر اینترلوکین ـ ،6ـ 8و  ICAM-1با سطح آمادگی قلبی ـ تنفسی
بهویژه در بیماران قلبی میباشد ( .)32،31اگرچه نتایج آزمون همبستگی پیرسون در پژوهش حاضر
ارتباط معناداری را بین این شاخصها نشان نداد؛ اما شاید بتوان بخشی از تغییرات مشاهدهشده در
شاخصهای التهابی و بهویژه ایی ـ سلکتین در این پژوهش را به پایینبودن سطوح کلی آمادگی
قلبی ـ تنفسی نسبت داد.
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نتایج بهدستآمده در زمینۀ ایی ـ سلکتین حاکی از آن بود که در مجموع ،بیماران مطالعه حاضر در
حال استراحت در وضعیت نشسته ،کاهش غیرمعنادار نُه درصدی را تجربه کردند؛ درحالیکه در
گروه فعالیت تداومی ،افزایش  21درصدی نشان داده شد؛ اما این افزایش در گروه فعالیت تناوبی با
شدت باال  36درصد بود .این نتایج با یافتههای پتریدو و همکاران ( )17( )2006و فایز و همکاران
( )16( )2013که تغییر معناداری را در فعالیت با شدت کم تا متوسط مشاهده نکرده بودند،
همسویی نداشت؛ اما با یافتههای سیگنورلی و همکاران ( )2003که افزایش این فاکتور را پس از
فعالیت فزاینده روی تردمیل گزارش کردند ( )15و نیز نتایج پژوهش بوس و همکاران ( )2008که
در آن افزایش ایی ـ سلکتین پس از فعالیت وامانده ساز (آزمون بروس) بر روی تردمیل در بیماران
عروق کرونر دارای اختالل عملکرد بافت اندوتلیال را مشاهده نمودند ( )33همخوان میباشد .بهنظر
میرسد که شدت فعالیت ،عامل تعیینکنندهای در پاسخ ایی ـ سلکتین به فعالیت باشد؛ زیرا ،به
موازات افزایش شدت از حالت استراحتی به فعالیت با شدت متوسط و سپس باال ،سطوح باالتری از
مقادیر پالسمایی ایی ـ سلکتین مشاهده گردید .برایناساس ،احتماالً عامل تأثیرگذار دراینزمینه،
افزایش فشار برشی حین فعالیت به موازات افزایش شدت فعالیت میباشد .عالوهبراین ،تغییرات
سایتوکاینهای التهابی دیگر نظیر اینترلوکین ـ 1و  TNF-αدرحین فعالیت ،عامل مؤثری در افزایش
تولید ایی ـ سلکتین در ماکروفاژها و بهویژه بافت عضالنی در اثر فعالیت است .یافتههای قبلی
درزمینۀ اثر فعالیت بدنی بر اینترلوکین ـ 6نشان میدهند که تولید آن به شدت ،مدت تمرین و
حجم عضالنی درگیر در فعالیت وابسته میباشد .گزارش شده است که افزایش اینترلوکین ـ 6به
گنجایش ذخایر گلیکوژن عضالت و استفادۀ بیشتر عضالت از گلوکز خون وابسته میباشد (.)34
اگرچه عامل تعیینکننده در افزایش سطوح پالسمایی اینترلوکین ـ 6در پاسخ به فعالیت حاد ،زمان
کلی جلسۀ فعالیت ( )35و سپس شدت فعالیت است ،با یکسانبودن زمان فعالیت در هر دو پروتکل
پژوهش حاضر ،شدت فعالیت باالتر در پروتکل فعالیت تناوبی با شدت باال و حجم عضالت و
فراخوانی بیشتر تارهای تندانقباض ( )35در این پروتکل فعالیت ورزشی ،مقادیر اینترلوکین ـ6
تولیدشده توسط عضالت درحال انقباض طی فعالیت شدید و کوتاهمدت افزایش بیشتری یافت که
بهتبع آن امکان تولید ایی ـ سلکتین بیشتر میگردد .فرایندهای دقیقی که منجر به گرفتگی عروق
کرونر و ایسکمی ناشی از آن میشود ،هنوز به شکل کامل مشخص نمیباشد؛ اما بهاحتمالزیاد،
آسیب بافت اندوتلیوم عروق در این فرایند نقش داشته باشد .چسبیدن برخی از اجزای گلبولهای
سفید به سطح داخلی عروق ،مرحلۀ بعدی تشکیل پالک است که با واسطۀ ایی ـ سلکتین انجام
میشود .افزایش سطح پالسمایی ایی ـ سلکتین ممکن است نشاندهندۀ افزایش سیستمیك
سلولهای اندوتلیال فعالشده باشد؛ اما ضرورتاً بیانگر افزایش زخم موضعی بافت اندوتلیال نیست
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( .)36برایناساس ،در پژوهش حاضر سطوح پالسمایی شاخصهای گلبولهای سفید نظیر
منوسیتها ،ائوزینوفیلها ،لنفوسیتها و نوتروفیلها نیز اندازهگیری شد؛ اما نتایج تغییر معناداری در
هیچکدام از این متغیرها پس از فعالیت مشاهده نگردید (تغییرات بین گروهی نیز وضعیت مشابهی
را نشان داد) .شایانذکر است که روند کلی افزایش متغیرها ،پس از فعالیت بود؛ هرچند که این
الگوی تغییرات را نمیتوان به تمامی موارد تعمیم داد .ازسویدیگر ،تغییرات در این فاکتورها با
تغییرات سطح پالسمایی ایی ـ سلکتین ارتباط معناداری نداشت .بهنظر میرسد که افزایش
مشاهدهشده در ایی ـ سلکتین در این پژوهش ناشی از تغییرات شاخصهای گلبولهای سفید
نباشد .چنانکه ذکر شد ،شاخصهای گلبولهای سفید اغلب لیگاندهای ایی ـ سلکتین را بیان
میکنند و فعالیت انجامگرفته در پژوهش حاضر احتما ًال بهجای افزایش تعداد یا درصد این
شاخصها ،بیان لیگاندهای ایی ـ سلکتین را در سطح این شاخصها افزایش داده باشد؛ بنابراین،
پیشنهاد میشود ضمن شناسایی این لیگاندها در سطح شاخصهای گلبولهای سفید ،تأثیر
پروتکلهای تمرینی پژوهش حاضر بر روی آنها نیز بررسی شود .همچنین ،با توجه به اینکه
آزمودنیهای پژوهش حاضر از بیماران دارای مشکالت عروق کرونر بودند که مصرف داروهای کاهندۀ
ضربان قلب و فشارخون در آنها اجتنابناپذیر میباشد ،احتماالً بهدلیل تأثیر نهایی آنها در میزان
فشار برشی تولیدشده در عروق درحین فعالیت ،در مقادیر افزایش متغیرهای پژوهش نیز تأثیرگذار
بوده باشد که این امر یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر است.
پيام مقاله :بهطورکلی ،یك جلسه فعالیت ورزشی برای بیماران عروق کرونر باعث تحریك
مسیرهای التهابی و افزایش شاخصهای التهابی در بدن میشود که با افزایش شدت فعالیت؛ بهویژه
فعالیت تناوبی شدید ،این پاسخ بیشتر میشود؛ بنابراین ،بهنظر میرسد که استفاده از تمرینات
تناوبی با شدت باال ،احتماالً با تحریك فرایندهای التهابی در بدن ،نتایج مطلوبی را برای بیماران
عروق کرونری قلب بهدنبال نخواهد داشت؛ لذا ،پیشنهاد میشود که از انجام آن در مراحل اولیۀ
دورۀ بازتوانی در بیماران عروق کرونر اجتناب شود.
تشکر و قدردانی
این مقاله مستخرج از پژوهش انجامگرفته در پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی درقالب فرصت
مطالعاتی میباشد .دراینراستا ،نویسندگان بر خود الزم میدانند بدینوسیله از این سازمان (بهدلیل
حمایتهای بیدریغ) و آزمودنیهای شرکتکننده در پژوهش (بهدلیل صبوری و همکاری در اجرای
دقیق مراحل پژوهش) کمال تشکر و قدردانی را بهعمل آورند.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the acute effects of continuous or high intensity interval
exercise on plasma E-Selectin and WBC indices in CHD patients. Therefore, 30 male heart
patients with Coronary Artery Bypass (CABG) and stenting (PCI) history voluntarily participated
and divided into three groups: control, continuous and high-intensity interval (HIIT) group.
Patients of HIIT group performed 8 repetitions of a 4-min interval training (2:2 min exercise:
recovery, intensity: 90:30 %VO2peak), but continuous group performed a 30-min continuous
exercise with a constant intensity at 60 %VO2peak. Blood samples were taken before and after
exercise and their E-selectin and WBC indices were analyzed. The one-way ANOVA and Pearson
correlation were used for statistical analysis. The results showed significant differences between
the three groups for E-selectin increase (F2, 27=27.8, P<0.001). Bonferroni post hoc test has showed
significant differences between control and interval (P=0.001), control and continuous (P=0.001)
and also continuous and interval groups (P=0.009) in amount of increment. But no significant
changes were observed in WBC indices responses between groups (P>0.05). It can be concluded
that a session of exercise may stimulate the inflammation related processes that may be exacerbate
in CABG and PCI patients by HIIT. Thus, using this type of exercise for just one session is not
recommended in heart patients.
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