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چکیده
آنفارکتوس ميوکارد  ،مرگ سلولي غيرقابل برگشت بخشي از عضله قلب است که ريشه در فقدان جريان
خون دارد .مقادير  ANPو  BNPنشانگرهاي قوي وقوع آنفارکتوس ميوکارد و شدت عارضه مي باشند .لذا
اين پژوهش با هدف بررسي تاثير شش هفته تمرين تناوبي خيلي شديد و تمرين تناوبي با شدت پايين بر بيان
ژنهاي  ANPو  BNPدر رتها پس از ابتال به انفارکتوس ميوکارد انجام گرفت 18 .سررت نر نژاد ويستار 10
هفته اي با وزن  250تا  300گرم در دو گروه تجربي تمرين تناوبي خيلي شديد (  90-85درصد حداکثر اکسيژن
مصرفي) و تمرين تناوبي با شدت پايين ( 60 -55درصد حداکثر اکسيژن مصرفي) و يک گروه کنترل (بدون
مداخله تمرين) قرار گرفتند .بيان ژنهاي مذکور پس از ابتالي رتها به آنفارکتوس ميوکارد پس از شش هفته
تمرين به روش  qRT-PCRبررسي شد .داده ها به روش آماري تي مستقل و آنوا با استفاده از نرم افزار اس
پي اس اس نسخه  18تجزيه و تحليل شدند ( .)α≤0.05يافتهها نشان داد شش هفته تمرين تناوبي خيلي
شديد باعث کاهش غيرمعنادار  BNPو  ANPدر گروه تجربي نسبت به گروه کنترل (به ترتيب  P=0.67و
 )P≥0.475و کاهش معنادار آنها در طي شش هفته تمرين تناوبي با شدت پايين نسبت به گروه کنترل شد
(به ترتيب  P=0.001و  .)P≥0.011اين کاهش در گروه تمرين تناوبي با شدت پايين به طور معناداري از گروه
تمرين تناوبي خيلي شديد موثرتر بود (p= 0.001(BNP .و  . (p= 0.005(ANPدر کل  ،هر دو شدت تمريني
باعث کاهش مقادير هورمونهاي قلبي نسبت به گروه بدون تمرين پس از آنفارکتوس ميوکارد ميشود.
واژگان کلیدي :آنفارکتوس ميوکارد ،هورمونهاي قلبي ،تمرين ،رت
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مقدمه
سکته قلبی يا آنفارکتوس میوکارد ، )MI( 1عبارت است از  ،انهدام و مرگ سلولی دائم و غیرقابل
برگشت بخشی از عضله قلب که به علت از بین رفتن جريان خون و وقوع يک ايسکمی شديد در آن
قسمت از قلب و در نتیجه انسداد عروق تغذيهکننده عضله قلب روی میدهد و اغلب با نشانه هايی از
قبیل افزايش آنزيم ها (تروپونین  ، Tکراتین کیناز و ). .. .و هورمون های قلبی BNP3 ، ANP2و). . .
همراه می باشد .لذا سنجش مقادير اين عوامل میتواند ارزش تشخیصی در نارسايی قلبی داشته باشد
( .)1در اين بین هورمونهای قلبی ( ANPو (BNPبا آثار فیزيولوژيک بسیاری که دارند از جمله تاثیر
بر کلیه (افزايش در حجم ادرار و الکترولیتها  ،افزايش دفع سديم و در نتیجه خاصیت ناتريورتیک
آنها و افزايش در فیلتراسیون گلرومرولی)  ،قلب (کاهش برون ده و کامپلیانس عروق کرونر)  ،ريه
(انبساط نايژهها و شکم)  ،سیستم عصبی مرکزی (جلوگیری از فعالیت سمپاتیک ،افزايش لیپولیز ،
تنظیم دمای بدن  ،افزايش ضربان قلب و کاهش حجم و فشارخون)  ،ساير هورمونها (جلوگیری از
ترشح آرژنین و وازوپرسین  ،کاهش فعالیت رنین پالسما  ،مهار فعالیت کاتکوالمینها  ،کاهش
آلدوسترون و کورتیزول  ،افزايش تستوسترون  ،جلوگیری از ترشح شیره لوزالمعده  ،در هم ريختن
ترشح انسولین و سوخت و ساز بدن) و عضله صاف عروقی (کاهش فشارخون) از اهمیت بیشتری
برخوردار هستند (.)2
 ANPهورمون پپتیدی با  28اسید آمینه است که از میوسیتهای دهلیز  ،زمانی که جدار آن تحت
کشش قرار میگیرد به درون خون آزاد میشود ( ANP .)2پس از ترشح بهداخل پالسما به گیرندههای
( ANPنوع  Aو  )Bکه در مغز و عروق خونی و همچنین کلیه و غدد کلیوی قرار دارند اتصال میيابد.
اتصال  ANPبه اين گیرنده ها گوانیل سیکالز ( )4cGMPرا فعال میسازد ، cGMP .پروتین کیناز را
فعال می کند که اين آنزيم به نوبه خود باعث افزايش فعالیت پمپ کلسیم در قشر سلول میشود.
نتیجه امر  ،کاهش کلسیم داخل سلولی است که منجر به شل شدن عضله صاف خواهد شد (.)3
همچنین اين هورمون از طريق کنترل پیام آور ثانويه  ، cGMPسنتز کالژن در فیبروبالست های قلبی
را مهار میکند و باعث آسیب به بافت قلب میشود ( .)2فیبروزيز ناشی از آنفارکتوس میوکارد با
افزايش مقادير  TGFβ15و فاکتور رشد فیبروبالست بازی و آنژيوتنسین  IIو همچنین ماکروفاژها
باعث تحريک ترشح  ANPمی شوند (.)2
1. Myocardial Infraction
2. Atrial Natriuretic Peptide
3. Brain Natriuretic Peptide
4. Cyclic Guanosine Monophosphate
5. Transforming Growth Factor Beta 1
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 BNPنیز نروهورمون ديگری میباشد که توسط سلولهای عضالنی بطنی قلب ساخته شده و در پاسخ
به استرس های کششی و اضافه بار حجمی و همچنین باال رفتن فشار آن از میوسیت های قلبی آزاد
میشود .در نتیجه اين فشارها  pre-pro-BNPبه  pro-BNPو سپس به  BNPتبديل می شود .افزايش
میزان تولید و ترشح  BNPدر نتیجه افزايش سطوح کراتین و تروپونین قلبی می باشد .در اثر کشش
میوسیت ها تروپونین و انزيم کراتین کیناز افزايش يافته و رهايش  BNPرا تحريک می کنند ( .)4بین
افزايش مقادير  BNPو کاهش کسر تزريقی بطن چپ ( )LVEFنیز ارتباط معناداری وجود دارد (.)5
میزان  BNPدر بیماران قلبی و نکروز عضله قلب افزايش میيابد که نشانه اختالل عملکرد بطن چپ
بوده و میزان آن در بیماران با اختالل بطنی باالتر است .افزايش سطح  BNPنشان دهنده وخیم بودن
وضعیت درگیری عروق کرونری است و مقدار آن همانند  ANPمیتواند ارزش تشخیصی در نارسايی
قلبی داشته باشد (.)6
هرچه میزان تولید و ترشح اين دو هورمون کمتر باشد  ،عالوه بر اينکه نشان دهنده آسیب کمتر به
بافت قلب در نتیجه انفارکتوس میوکارد است  ،از بیماری های کلیوی احتمالی و مشکالت ناشی از
آن نیز خواهد کاست .لذا هر عاملی که بتواند ترشح آن ها را کاهش دهد مورد توجه پژوهشگران از
جمله فیزيولوژيست های ورزشی بوده و در به حداقل رساندن آسیب ناشی از اين عارضه و حتی درمان
نسبی آن  ،کمک می کند .
نقش فعالیت بدنی منظم در سالمتی به خوبی اثبات شده است  ،با اين حال اغلب مردم از راه کار
مشارکت در فعالیت بدنی منظم پیروی نمیکنند .امروزه تمرينات تناوبی خیلی شديد و همچنین
تمرينات تناوبی با شدت پايین به عنوان محركهايی قوی برای سازگاریهای قلبی -عروقی بر سالمت
افراد مورد توجه قرار گرفته است .حجم عضله قلب و قدرت کشسانی آن از جمله عوامل موثر بر ترشح
ANPو  BNPمی باشد .ترشح  NT-proBNPپالسما تحت تاثیر عوامل متعددی از قبیل افزايش
سايتوکاينهای التهابی  )7( IL-6و همچنین آنژيوتانسین )8( IIافزايش میيابد و به تضعیف عملکرد
قلبی و آسیب میوسیتها منجر میشود ( 9و  .)10از آنجايیکه اين عوامل در پاسخ به تمرين کاهش
میيابند ( )11لذا میتوان امیدوار بود تعديل اين عوامل در پاسخ به تمرين تناوبی خیلی شديد و
همچنین تمرين تناوبی با شدت پايین -هر دو  -در نهايت باعث کاهش میزان رهايش  ANPو BNP
نیز شود.
گرچه پژهشی مستقیما به بررسی و مقايسه تاثیر شدت تمرين بر مقادير  ANPو  BNPپس از ابتال
به آنفارکتوس میوکارد نپرداخته است اما ناتالی و همکارانش به بررسی و مقايسه تاثیر يک جلسه
تمرين استقامتی و  HIITبر بیماران مبتال به آنفارکتوس بطن چپ در  14آزمودنی سالم پرداختند.
آن ها گزارش کردند که  30دقیقه تمرين استقامتی ( 65درصد  )VO2peakو  10دقیقه 10( HIIT
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ست يک دقیقه ای با  90درصد  )VO2peakبه يک اندازه باعث افزايش  CTnIو BNPپالسما می
شود ( .)1کروپیکا و همکارانش نیز تاثیر يک جلسه فعالیت ورزشی بیشینه را بر سطوح پالسمايی
 BNPدر آزمودنی های سالم قبل  ،بالفاصله و همچنین يک و سه ساعت پس از تمرين سنجیدند.
نتايج حاکی از افزايش معنادار  ، BNPبالفاصله بعد از تمرين و کاهش معنادار آن  ،يک ساعت بعد از
تمرين بود ( .)12ساباتین 1و همکارانش در پژوهشی ديگر کاهش  ANPو  BNPرا در طی ايسکمی
ناشی از انفارکتوس میوکارد در پاسخ به تمرين شديد گزارش کردند ( .)13در مقابل کاپلون 2و
همکارانش نیز افزايش میزان BNPپالسمايی را پس از تمرين شديد روی تردمیل در بیماران مبتال
به آنفارکتوس میوکارد و فیبروز قلبی گزارش کردند ( .)14تیجز 3و همکارانش به بررسی و مقايسه
تاثیر تمرين استقامتی و تناوبی شديد بر میزان  CTnTو  BNPدر بیماران مبتال به حمله قلبی
پرداختند .آزمودنی ها در دو گروه تجربی شامل تمرين استقامتی ( 30دقیقه دويدن با  65درصد
 )VO2peakو گروه تجربی تمرين تناوبی شديد ( 10ست يک دقیقه ای با 90درصد  )VO2peakو
يک گروه کنترل سالم با میانگین سن  6±60سال قرار گرفتند .نتايج نشان داد که میزان  CTnTو
 BNPبه طور معناداری در گروه کنترل پايین تر از گروههای تجربی بود و مابین دو شیوه تمرينی
تفاوتی وجود نداشت (. )15
همچنین رواسی و همکارانش تأثیر يک جلسه فعالیت استقامتی و سرعتی را بر  ANPپالسمای
دانشجويان ورزشکار مرد بررسی کردند .در اين پژوهش  24 ،ورزشکار مرد به صورت داوطلب انتخاب
و به طور تصادفی به سه گروه استقامتی  ،سرعتی و کنترل تقسیم شدند .گروه استقامتی مسافت
 3200متر را به مدت  12دقیقه و گروه سرعتی  100متر را  4بار با فواصل استراحتی که در آن
ضربان قلب استراحتی به يک سوم ضربان قلب فعالیت کاهش می يافت  ،دويدند 10 .دقیقه قبل و
 10دقیقه پس از فعالیت  ،خون گیری برای سنجش  ANPپالسما به عمل آمد .آن ها نشان دادند
يک جلسه فعالیت استقامتی و سرعتی موجب افزايش معنی دار  ANPپالسما می شود ( .)16خلیق
فرد و همکارانش نیز در پژوهشی ديگر به بررسی تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی بر نشانگر قلبی و
پاسخ ايمنی ناشی از ورزش در قايقرانان مرد نخبه پرداختند .آزمودنی های اين پژوهش مسافت 8000
متر را با شدت  75تا  80درصد حداکثر ضربان قلب در  60دقیقه پارو زدند .نتايج حاکی از افزايش
معنادار  NT-Pro BNPو کاهش غیر معنی دار  IL-6بود (. )17

1. Sabatine
2. Kaplon
3. Thijs
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گوازی 1و همکارانش نیز به بررسی تاثیر  24هفته تمرين هوازی فزاينده (هر جلسه  40دقیقه با
60درصد ضربان قلب بیشینه در دو هفته اول و سپس به تدريج تا  80درصد ضربان قلب بیشینه) بر
سطوح پالسمايی  NT-pro-BNPدر بیماران مبتال به حمله قلبی در  26بیمار  9. 5±67سال در دو
گروه کنترل و تمرين پرداختند .نتايج حاکی از کاهش معنادار  NT-pro-BNPدر گروه تمرين به نسبت
گروه کنترل بود (. )18
با توجه به نتايج پژوهشهای گذشته  ،نقش تمرين بر سالمت قلب و عروق و عملکرد بهتر آن چه قبل
از ابتال به  MIو چه در طول دوره بازتوانی پس از ابتال به  MIانکار ناپذير است اما يکی از سواالتی که
همواره ذهن پژوهشگران را به خود مشغول کرده اين است که تمرين با چه مدت و با چه شدتی
موثرتر بوده و اينکه کوتاهترين دوره تمرينی تاثیرگذار کدام است؟ همانطور که اشاره شد،
پژوهشهای پراکندهای به بررسی تاثیر تمرينات تناوبی با شدتهای مختلف به صورت مجزا بر سطوح
هورمونهای قلبی پرداخته و نتايج متناقضی نیز ارائه دادهاند و هنوز به درستی مشخص نیست که
تمرينات تناوبی با چه شدتی میتواند به نحو مطلوب بر سطوح هورمونهای قلبی تاثیر و آنها را
کاهش دهد .با توجه به اينکه تمرينات کمتر از شش هفته تاثیرات فیزيولوژيک اثبات شده ای ندارند
لذا در اين پژوهش شش هفته به عنوان طول مدت زمان اجرای پروتکل تمرين تناوبی انتخاب شد .
با توجه به مطالب ارائه شده در ارتباط با عوامل موثر بر تولید و ترشح هورمون های قلبی و نتايج
پژوهش های گذشته مبنی بر ارتباط مثبت و معنادار بین  HIITو  LIITو کاهش اين عوامل  ،میتوان
امیدوار بود اين شیوه تمرينی بر کاهش مقادير اين هورمون ها و در نتیجه آسیب کمتر قلب موثر
باشد.
بنابراين منظور از اين پژوهش بررسی اين موضوع است که :
آيا شش هفته تمرين تناوبی خیلی شديد و تمرين تناوبی با شدت پايین به طور مجزا  ،بهعنوان
متغیرهای مستقل  ،بر مقادير بیان ژن های  ANPو  ، BNPبهعنوان متغیرهای وابسته پس از ابتال به
 MIموثر خواهند بود ؟
روش پژوهش
در اين پژوهش کاربردی  ،تأثیر شش هفته تمرين تناوبی خیلی شديد و تمرين تناوبی با شدت پايین
بر هورمون های قلبی در رت های نژاد ويستار پس از ابتال به  MIمورد بررسی و مقايسه قرار گرفت .

1. Guazzi
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18رت نر نژاد ويستار با سن  12هفته به عنوان نمونه آماری از موسسه واکسن سازی رازی خريداری
شدند .رتها در قفسهای مجزا با دسترسی آزاد به آب و بستههای غذايی با توجه به اصول مراقبت از
حیوانات آزمايشگاهی1و طبق چرخه  12ساعت خواب و بیداری نگهداری شدند .در ابتدا رتها با
تردمیل (با مارك دانش ساالر ايرانیان ساخت کشور ايران) با راه رفتن آرام روی آن با سرعت پنج متر
در دقیقه و به مدت پنج دقیقه در روز و چهار روز در هفته آشنا شدند VO2max .رتها توسط آزمون
فعالیت ورزشی بیشینه  ،مطابق با فرمول و جدول مندرج در پژوهش مورتن 2و همکارانش ()2007
ويسلوف 3و همکارانش ( )2000و جهت برآورد سرعت اولیه دويدن رت ها  ،اندازه گیری شدند (19و
 .)20سرعت دويدن هر رت روی تردمیل با توجه به حداکثر اکسیژن مصرفی آن به صورت انفرادی
محاسبه شد.
در نهايت رتها تصادفی به سه گروه تمرين تناوبی خیلی شديد( )HIITو تمرين تناوبی با شدت
پايین( )LIITو يک گروه کنترل )CTRL( 4تقسیم شدند و شش هفته پروتکلهای تمرينی اجرا شد .
در هر دو گروه تمرينی  ،رتها قبل از شروع مرحله اصلی تمرين  ،به مدت پنج دقیقه با سرعت پنج
متر در دقیقه گرم کردند .سرعت دويدن رتها بهتدريج به میزان  0.02متر در ثانیه در هر هفته
افزايش يافت و شیب تردمیل در کل دورهی تمرينی صفر درجه بود ( .)21در مقابل  ،رت های گروه
کنترل (مبتال به آنفارکتوس میوکارد) هیچ تمرينی انجام ندادند .
پروتکل تمرين تناوبی خیلی شديد عبارت بود از 60 :دقیقه دويدن تناوبی روی تردمیل .هر تناوب
شامل چهار دقیقه دويدن با شدت  90- 85درصد  VO2maxو دو دقیقه ريکاوری فعال با شدت – 50
 60درصد  ، VO2maxسه روز در هفته و به مدت شش هفته (. )22
پروتکل تمرين تناوبی با شدت پايین عبارت بود از 60 :دقیقه دويدن تناوبی روی تردمیل .هر تناوب
شامل چهار دقیقه دويدن با شدت  60 - 55درصد  VO2maxو دو دقیقه ريکاوری فعال با شدت – 45
 50درصد  ، VO2maxسه روز در هفته و به مدت شش هفته (. )22
پس از شش هفته تمرين رتها تحت عمل جراحی قرار گرفته و شريان کرونری نزولی سمت چپ5
( )LADآنها مسدود شد و به اين ترتیب رتها به  MIمبتال شدند .برای اطمینان از مبتال شدن رتها
به  ، MIتمامی آن ها به صورت بی هوش با دستگاه اکوکارديوگرافی (با مارك جی.ای هلسکر6
1. NIH-Publication
2. Morten
3. Wisloff
4. Control
5. Left Artery Descending
6. GE Healtcare
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ساخت کشور آمريکا) اکوکارديوگرافی داپلر شدند (نتايج اکوکارديوگرافی در جدول  1ارائه شده است).
طی اين فرايند کسر کوتاه شدگی بطن چپ )FS( 1به صورت نسبی اندازه گیری شد .رت هايی که
میزان  FS≤35درصد بود به عنوان رت های مبتال به  ، MIبرای اين مطالعه انتخاب شدند و نمونه
برداری بافت عضالنی قلب برای اندازهگیری مقادير  RNAژن های  ANPو  BNPتوسط روش qRT-
 PCRانجام شد .
نمونه ها پس از فريز به آزمايشگاه ژنتیک انتقال داده شدند و در آن جا اندازه گیری عوامل مذکور به
روش ريل تايم پی سی ار 2و طی مراحل زير انجام گرفت :
 .1تهیه نمونههای

 ANPو BNP

 .2استخراج  RNAنمونهها
 .3بررسی جذب نوری نمونهها با دستگاه اسپکتروفتومتر
 .4سنتز DNAحلقوی از روی RNA
 .5انجام واکنش ريل تايم پی سی ار
 .6بررسی میزان بیان ژنهای  ANPو BNPدر نمونههای گروه تجربی و گروه کنترل (توسط کیت
آزمايشگاهی با مارك بیونر 3ساخت کشور کره و دستگاه ريل تايم پی سی آر با مارك استپ وان آ بی
آی 4ساخت کشور امريکا و پرايمر با مارك ممرت 5ساخت کشور آلمان) .
جدول  -1تغييرات کسر تزريقي و کسر کوتاهشدگي (ميانگين  ±انحراف استاندارد) در گروههاي تجربي و
کنترل
گروه
گروه تجربی HIIT
گروه تجربی LIIT
گروه کنترل

کسر تزريقي ()%

کسر کوتاهشدگي ()%

زمان اکوکارديوگرافي
يک هفته پس از جراحی

59/568±5/095

27/421±3/120

ده هفته پس از جراحی
يک هفته پس از جراحی
ده هفته پس از جراحی
يک هفته پس از جراحی
ده هفته پس از جراحی

77/461±7/022
56/438±5/075
79/461±7/013
55/850±13/758
64/483±3/695

41/625±4/847
25/44±3/320
45/666±4/632
25/643±7/966
31/320±3/460

1. Shortening fraction
2. Real time PCR
3. Biooneer
4. Step one ABI
5. Memmert
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دادههای آماری جمع آوری شده به کمک آماری اس پی اس اس 118تجزيه و تحلیل شد .برای تعیین
طبیعی بودن داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده و در صورت طبیعی بودن توزيع دادهها
از آزمون آماری تی مستقل و تحلیل واريانس در سطح معناداری  0.005برای تجزيه و تحلیل دادهها
استفاده گرديد.
نتایج
برای بررسی طبیعی بودن دادههای تحقیق از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد (جدول .)2
جدول  -2توزيع داده ها مربوط به ANPو BNP
ANP
گروه

BNP

آماره

سطح

نتيجه

آماره

سطح

نتيجه

آزمون ()Z

معنيداري

آزمون

آزمون ()Z

معنيداري

آزمون

گروه تجربی
()HIIT

0/515

0/954

طبیعی

0/812

0/524

طبیعی

گروه تجربی
()LIIT

0/647

0/796

طبیعی

0/979

0/293

طبیعی

گروه کنترل

0/820

0/511

طبیعی

0/914

0/372

طبیعی

نتايج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف نشان داد که توزيع دادههای هر دو گروه در تمام متغیرها طبیعی
بود .لذا پیش شرط استفاده از آزمونهای پارامتريک برای کلیه متغیرهای تحقیق برقرار بود (جدول
.)2
نتايج حاصل از آزمون تی مستقل نشان داد که علیرغم اينکه طبق جدول  3مقادير شاخص  BNPدر
گروه کنترل بیشتر از گروه  HIITاست ولی اين تفاوت از نظر آماری معنیدار نیست (.)P=0.067
همچنین مقادير شاخص  ANPدر گروه کنترل بیشتر از گروه  HIITاست ولی اين تفاوت نیز از نظر
آماری معنیدار نیست (. )P=0.475
همچنین طبق جدول  3بین دو گروه کنترل و تمرين  LIITدر شاخص  BNPتفاوت معناداری وجود
دارد ( )P≥0.001و مقادير  BNPدر گروه تجربی  LIITکمتر از گروه کنترل است .بین دو گروه کنترل

1. SPSS18
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و تمرين  LIITدر شاخص  ANPنیز تفاوت معنی داری وجود دارد ( )P=0.001و با توجه به جدول 3
 ،مقادير شاخص  ANPدر گروه تجربی  LIITکمتر از گروه کنترل است (جدول. )3
همچنین نتايج آزمون تحلیل واريانس ،بین گروههای مختلف تحقیق در عامل  ANPو  BNPنیز تفاوت
معنیداری را نشان داد .به طوریکه کاهش مقادير هر دو هورمون در گروه  LIITبه طور معناداری
بیشتر از دو گروه ديگر بود(( )0.005( ANPو ( ))0.001(BNPجدول .)3نتايج آزمون تعقیبی توکی
نیز اين تفاوت را تايید کرد.
جدول  -3آمار توصيفي و نتايج آماري آزمون تي مستقل و تحليل واريانس مربوط به گروه هاي تجربي و
کنترل در شاخصهاي  ANPو BNP
شاخص

ANP

BNP

انحراف

سطح

استاندارد

معناداري

گروه

تعداد

حداقل

حداکثر

ميانگين

گروه کنترل

6

2/61

6/95

4/333

2/062

گروه HIIT

6

1/82

5/41

3/541

1/610

گروه کنترل
گروه LIIT

6
6

2/61
0/86

6/95
1/20

4/333
1/009

2/062
0/152

گروه کنترل

6

6/53

10/31

8/927

1/863

گروه HIIT

6

2/86

9/98

5/699

3/372

گروه کنترل
گروه LIIT

6
6

6/53
0/95

10/31
1/11

8/927
1/002

1/863
0/083

ANOVA

0/475
0/005
0/011
0/067
0/001
0/001

بحث و نتیجه گیري
نتايج اين پژوهش بیانگر تاثیر مثبت و غیر معنادار سابقه شش هفته تمرين تناوبی خیلی شديد و
تاثیر مثبت و معنادار تمرين تناوبی با شدت پايین بر کاهش مقادير بیان ژن  ANPو  BNPنسبت به
گروه کنترل در رتها پس از ابتال به آنفارکتوس میوکارد میباشد .گرچه کاهش  ANPو  BNPاز نظر
آماری در گروه  HIITمعنادار نبود ولی همین کاهش جزيی نیز میتواند از شدت آسیب بکاهد .احتمال
میرود افزايش مدت تمرين به بیش از شش هفته باعث کاهش معنادار در گروه  HIITنیز شود .گرچه
پژوهشی به طور مستقیم به بررسی تاثیر سابقه ورزشی بر آنفارکتوس میوکارد و شدت اين عارضه
نپرداخته است  ،اما نتايج اين پژوهش در تمرين تناوبی خیلی شديد با نتايج حاصل از پژوهش ساباتین
و همکارانش ( )2004همسو و با نتايج تیجز و همکارانش ( )2015و کروپیکا و همکارانش ( )2010و
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ناتالی و همکارانش ( )2015ناهمسو بود .علت تناقض در نتايج میتواند ناشی از تفاوت پروتکل تمرين
و زمان سنجش فاکتورها بوده باشد.
همچنین نتايج اين پژوهش در تمرين تناوبی با شدت پايین با نتايج حاصل از تنها پژوهش يافت شده
در ارتباط با تاثیر يک دوره فعالیت با شدت پايین که توسط گوازی و همکارانش ( )2012انجام شده
بود و افزايش  NT-proBNPرا گزارش داد  ،همسو بود اما با نتايج حاصل از پژوهشهای تیجز و
همکارانش ( )2015و ناتالی و همکارانش ( )2015و همچنین رواسی و همکارانش ( )1389و خلیق
فرد و همکارانش ( )1389ناهمسو بود .علت تناقض در نتايج میتواند ناشی از تفاوت پروتکل تمرين
و طول دوره تمرينی و همچنین زمان سنجش فاکتورها بوده باشد.
به نظر میرسد در پژوهش حاضر در اثر سازگاری با شش هفته تمرين تناوبی خیلی شديد و همچنین
تمرين تناوبی با شدت پايین  ،غلظت هورمونهای استرسی  ANPو  BNPتعديل يافته است .اين
سازگاریهای فیزيولوژيک باعث شدهاند که دستگاه سمپاتیکی و هورمونهای استرسی درگیر شده و
امکان بازيافت ساختاری و فیزيولوژيکی کامل میسر و افزايش عملکرد قلبی را در پی داشته باشد
( .)23شواهد بیان میکند يک جلسه تمرين با هر شدتی هورمونهای قلبی را افزايش میدهد.
سازگاری با تمرين ( با هر دو شدت) با تاثیر بر ترشح و عملکرد پیکهای شیمیايی باعث کنترل و
تعديل ترشح هورمونهای قلبی در تمرين کردهها به نسبت افراد بدون سابقه تمرينی میشود .در اثر
سازگاری با تمرين تناوبی خیلی شديد و تمرين تناوبی با شدت پايین ،نیتريک اکسايد تعديل میشود
و پروتئین  GCفعال و میزان گوانیل سیکالز تحريک شده را تعديل و گوانوزين منوفسفات حلقوی را
به میزان کمتری تولید میکند و فعالیت آنزيم فسفودی استراز را کمتر افزايش داده و کانال کلسیمی
کمتری را میبندد .در نتیجه - cAMPکه انقباض پذيری قلب را افزايش میدهد PDE -را کمتر به
نوکلئوتید ’ AMP-5غیر فعال تجزيه میکند و در نتیجه آنزيم  PKGکمتری فعال میشود (.)20
احتماال شش هفته تمرين تناوبی خیلی شديد و همچنین تمرين تناوبی با شدت پايین با تعديل ترشح
سايتوکاينهای التهابی از قبیل  IL-6توانستهاند  NT- pro-BNPپالسما را نیز تعديل کنند (.)24
همچنین ممکن است هر دو شدت تمرينی از طريق تغییر در تعداد و فعالیت گیرنده های پپتیدهای
ناتريورتیک عملکرد سیستم  ANP-NPR-Aرا تحت تأثیر قرار داده باشند ( .)7احتماال سازگاری با
شش هفته تمرين تناوبی خیلی شديد و تمرين تناوبی با شدت پايین با تعديل آنژيوتانسین  IIدر
کاهش  NT-pro-BNPموثر بوده باشند ( .)8از سويی سازگاری با شش هفته تمرين در هر دو شدت
احتماال باعث کاهش قطر پايان سیستولی به همراه کاهش ابعاد پايان دياستولی بطن چپ شده و به
کاهش فشار ديواره بطن در طی دياستول و در نهايت کاهش  NT-pro-BNPمنجر شده باشند ( 25و
 .)26عامل ديگری که احتماال در کاهش  ANPو BNPمتعاقب سازگاری با شش هفته تمرين تناوبی
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 افزايش تعداد گیرنده های، خیلی شديد و همچنین تمرين تناوبی با شدت پايین موثر بوده است
 و در نهايت کاهش آن در خون شدهBNPهورمونی میباشد که به نوبه خود منجر به افزايش اتصال
.)7( است
 به طور کلی نتايج اين پژوهش از نقش تمرينات تناوبی خیلی شديد و همچنین تمرين:پيام مقاله
 پیشنهاد. پس از وقوع آنفارکتوس حمايت میکندBNP  وANP تناوبی بر کاهش مقادير بیان ژن های
.میشود در پژوهشهای بعدی عوامل باالدستی اين هورمونها نیز مورد بررسی قرار گیرد
تقدیر و تشکر
اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان " تاثیر شش هفته تمرين تناوبی خیلی شديد و تمرين
 عضله قلبی در رت ها پس از ابتال به آنفارکتوسBNP  وANP تناوبی با شدت پايین بر مقادير بیان ژن
 میباشد لذا از تمامی کسانی، میوکارد " که اعتبار آن توسط دانشگاه آزاد اسالمی تامین شده است
. که ما را در اين راه ياری نموده اند تشکر میکنیم
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Abstract
Myocardial infarction is the cell death in part of the myocardial during an ischemia. ANP
and BNP values are known as strong markers of myocardial infarction and severity of
disease. So, this study was conducted to evaluate the effect of precedent of six weeks high
intensity interval training and light intensity interval training on the ANP and BNP gene
expression in rats after myocardial infarction. For this purpose, 18 Wistar male rats with
10 weeks old and average weight 250-300gr are placed in two experimental groups, high
intensity interval training (85-90% VO2max) and light intensity interval training (55-60%
VO2max) and a control group (without any training). Genes expression was investigated
with qRT-PCR and data were analyzed by the SPSS 18 with T test and ANOVA (α≤0.05).
The findings of present study showed that six weeks high intensity interval training
decreased insignificantly BNP and ANP but their reduction was significant during light
intensity interval training group than the control group (respectively P=0.067 and
P≤0.475). this reduction in light intensity interval training group was significantly more
than high intensity interval training group (ANP (P=0.005) and BNP (P=0.001)). In
general, six weeks of high intensity interval training and light intensity interval training
could reduce cardiac hormones levels compared to control group after myocardial
infarction.
Keywords: Myocardial Infarction, Cardiac Hormones, Training, Rat
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