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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي تأثير مصرف مکمل مالتونين بر عملکرد قلبي در بازگشت به حالت
اوليۀ فعال پس از فعاليت ورزشي شديد در سالمندان بود .نمونۀ آماري پژوهش را هشت سالمند
مرد فعال بين سنين  55تا  75سال (با ميانگين سني  65/8±5/9سال؛ قد  168/1±7/2سانتيمتر؛
وزن  74/7±8/7کيلوگرم) با حداقل هفتهاي دو جلسه فعاليت ورزشي مرتب تشکيل دادند .اين
افراد با طرح متقاطع در سه مرحلۀ اندارهگيري پايه ،دارونما و مکمل مالتونين بهصورت دوسوکور
موردبررسي قرار گرفتند .پس از ارائۀ توضيحات و تکميل رضايتنامه ،تغييرات ضربان قلب،
انقباضپذيري و هموديناميک قلب و عروق در دورۀ استراحتي پيش از فعاليت و در دورۀ بازگشت
به حالت اوليۀ فعال پس از فعاليت ورزشي شديد بر روي نوارگردان بهمدت پنج دقيقه با دستگاه
الکتروکارديوگرافي و کارديواسکرين ثبت گرديد .تجزيهوتحليل دادهها نيز با استفاده از نرمافزار
اس.پي.اس.اس و آزمون آماري تحليل واريانس دوطرفه با اندازهگيري تکراري و آزمون تعقيبي
بونفروني انجام شد .نتايج نشان ميدهد که مکمل مالتونين موجب بهبود معنادار بازيافت ضربان
قلب پس از فعاليت و بهبود غيرمعنادار اکسيژن مصرفي فالت شده است؛ اما تأثيري بر ضربان
قلب استراحتي و مقاومت عروق دربرابر جريان خون نداشته است .با توجه به نتايج بهدستآمده
بهنظر ميرسد که اين مکمل با اثرات تعديلکنندۀ سمپاتيکي خود ،داراي تأثيرات مطلوبي بر افراد
سالمند درحين فعاليت ورزشي باشد؛ لذا ،براي نتيجهگيري قطعي نياز به مطالعات بيشتر و آزمودن
دوزهاي باالتر ميباشد.
واژگان کلیدی :مکمل مالتونين ،عملکرد قلبي ،بازگشت به حالت اوليۀ فعال ،سالمندان
* نويسندۀ مسئول

Email: sdnaghibi@yahoo.com
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مقدمه
حين فعاليت ورزشي ،تغييرات فيزيولوژيکي گستردهاي براي جبران استرس واردشده بر بدن ايجاد
ميشود .در اين هنگام دستگاه عصبي سمپاتيک نقش اصلي را در تنظيم عملکرد بدن بازي ميکند؛
اما پس از فعاليت ورزشي ،عملکرد دستگاه عصبي سمپاتيک افت کرده و دستگاه عصبي
پاراسمپاتيک کمک ميکند تا بدن به شرايط استراحتي بازگردد .يکي از روشهاي سنجش کيفيت و
کميت اين فرايند در فعاليت ورزشي ،بررسي شاخص بازيافت ضربان قلب 1ميباشد ( .)1بازيافت
ضربان قلب شاخصي از عملکرد دستگاه عصبي خودکار بوده و در دقيقۀ اول پس از آزمون ورزشي
بيشينه درنتيجۀ فعاليت عصب واگ و درادامه ،ترکيبي از افزايش فعاليت عصب واگ و کاهش
فعاليت سمپاتيک رخ ميدهد ( .)2،3نتايج نشان داده است که کاهش سريع ضربان قلب پس از
فعاليت ورزشي ،يکي از شاخصهاي ارزشمند ارزيابي آمادگي بدني و سالمت قلبي ـ عروقي ميباشد
()1؛ اما احتماالً بهغير از دستگاه عصبي پاراسمپاتيک ،عوامل ديگري نيز وجود دارند که موجب
کاهش ضربان قلب پس از فعاليت ورزشي ميشوند؛ از جملۀ اين عوامل ميتوان به تغييرات
متابوليتهاي خون ،نوع تمرينات ورزشي قبلي ،نوع آزمون ورزشي (هوازي يا بيهوازي) و نوع
فعاليت در دورۀ بازگشت به حالت اوليه اشاره کرد ( .)1در اين ارتباط روش غيرتهاجمي ديگر،
بررسي کمي تنظيم قابليت عملکرد قلبي و يا بهعبارتديگر ،تحليل تغييرپذيري ضربان قلب 2است.
تغييرپذيري ضربان قلب بهعنوان انحراف در زمان بين ضربانهاي يک قلب طبيعي تعريف ميشود
( .)4تغييرپذيري ضربان قلب با تعادل بين شاخههاي عصبي سمپاتيک و پاراسمپاتيک دستگاه
عصبي خودکار در ارتباط بوده و بهطور دائم تحتتأثير محرکهاي دروني و بيروني قرار ميگيرد (.)5
ميزان نوسانات زماني در فواصل ضربان قلب بهطور معناداري توسط سيگنالهاي ارسالي از
گيرندههاي فشار در سرخرگ آئورت و کاروتيد کنترل ميگردد ( .)4از منظر باليني ،بازيافت و
تغييرپذيري ضربان قلب ميتواند يکي از شاخصهاي تشخيصي سالمت قلبي و مرگومير باشد (.)6
ازسويديگر ،مطالعات نشان دادهاند که مالتونين بر فشارخون و انقباضپذيري ميوکارد تأثير مثبت
داشته و باعث افزايش ذخاير آنتياکسيداني ميشود ( .)7در پژوهشهاي جديد ،گيرندههاي
مالتونين در بافت قلب نيز يافت شده است .اين مطالعات بيانگر آن هستند که مصرف مالتونين
باعث کاهش ضربان قلب و فشارخون ميشود .اين عمل از طريق رگگشايي که مالتونين از خود
برجاي ميگذارد صورت ميگيرد؛ بنابراين مالتونين از طريق بازدارندگي سمپاتيکي ،اثرات مثبتي را
بر قلب و عروق اعمال ميکند ( .)8عالوهبراين ،شروع فعاليت بدني با تغييرات در سيستم قلب و
)1. Heart Rate Recovery (HRR
)2. Heart Rate Variability (HRV
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عروق ارتباط دارد (افزايش ضربان قلب و تنگکنندههاي عروقي بهجز در عضالت فعال) که ناشي از
خروج تنواگ قلبي و افزايش اثر شتابي اعصاب سمپاتيک قلبي است .درحقيقت ،فعاليت بدني
موجب افزايش فعاليت سيستم عصبي سمپاتيک و ترشح کاتکوالمينها ميشود .اين افزايش فعاليت
سمپاتيکي ميتواند بهطور بالقوه ترشح مالتونين را کاهش دهد ( .)9دراينراستا ،اسکالبرت و
همکاران )1998( 1در پژوهش خود مشاهده کردند که مالتونين باعث رگگشايي و کاهش
فشارخون ميشود ( .)8جيرورد و همکاران )2004( 2نيز مالتونين را عامل کاهندۀ فشارخون ذکر
کردند ( .)10عالوهبراين ،آتکينسون و همکاران )2005( 3گزارش نمودند که مصرف  2/5ميليگرم
مالتونين همراه با فعاليت تناوبي باعث کاهش فشارخون سيستولي ميشود ( .)11بااينوجود ،کني و
همکاران )2006( 4به بررسي تأثير مصرف دوزهاي متفاوت مالتونين همراه با  30دقيقه فعاليت
شديد تداومي بر مردان پرداختند و عنوان کردند که مالتونين بر فشارخون و پاسخهاي قلبي ـ
عروقي بيتأثير است ()12؛
لذا ،با توجه به تأثير مصرف مکمل مالتونين بر فعاليت سمپاتيکي و پاراسمپاتيکي و اهميت بهبود
شاخصهاي تغييرپذيري ضربان قلب و بازيافت آن در کاهش خطرات فعاليت ورزشي براي سالمندان
و افزايش بهرهوري آن ،در اين پژوهش به بررسي تأثير مصرف مکمل مالتونين بر برگشت و
تغييرپذيري ضربان قلب در بازگشت به حالت اوليۀ فعال پس از فعاليت ورزشي شديد در سالمندان
پرداخته شده است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر يک مطالعۀ تجربي ميباشد که با طرح متقاطع (هشت آزمودني که با فاصلۀ زماني
فرايند مشابه را تکرار کردند) و روش دوسوکور (عدم اطالع آزمودنيها و آزمونگيرندگان از مصرف
مکمل يا دارونما) انجام شده است .در اين طرح پژوهشي ،آزمودنيها در يک گروه قرار داشتند .در
جلسۀ اول اطالعات پايۀ تمامي آزمودنيها اندازهگيري گشت و در دو جلسۀ بعد آزمودنيها به دو
دستۀ مکمل و پالسيبو تقسيم شدند که بدون اطالع آنها و آزمونگيرندگان ،در هر جلسه يک
گروه ،مکمل و گروه ديگر پالسيبو را مصرف نمودند .بدينمنظور ،هشت سالمند فعال بين سنين 55
تا  75سال که درطول هفته حداقل دو جلسه فعاليت ورزشي مرتب داشتند ،بهصورت داوطلبانه و
اختياري پس از شرکت در جلسۀ توجيهي و کسب رضايتنامه براي شرکت در پژوهش انتخاب
1. Scalbert
2. Girouard
3. Atkinson
4. Kenny
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شدند .در اولين روز پژوهش ،فرايند سنجش متغيرها بهطور کامل انجام گرفت و آزمودنيها با روند
پژوهش و آزمونها آشنا شدند .همچنين ،اطالعات پايۀ آزمودنيها در اين جلسه جمعآوري گشت.
سپس ،اين افراد بهصورت تصادفي و مخفي به دو گروه مکمل و دارونما تقسيم گرديدند و از آنها
خواسته شد تا از انجام هرگونه فعاليت شديد در  48ساعت مانده به آزمون خودداري کنند و
نمونههايي که دو ماه پيش از پژوهش هرگونه مکمل تغديهاي مصرف کرده بودند از پژوهش حذف
شدند .همچنين ،از آزمودنيها خواسته شد تا روز آزمون از مصرف نوشيدنيهاي کافئيندار پرهيز
کنند .در جلسات دوم و سوم ،مکمل مالتونين (يک عدد قرص  10ميليگرمي ساخت شرکت
نيچرميد کشور کانادا) و پالسيبو (يک عدد قرص ساکاروز)  30دقيقه قبل از فعاليت ورزشي
درماندهساز به آزمودنيها داده شد و بين هر جلسۀ ارزيابي 10 ،روز فاصله براي پاکسازي در نظر
گرفته شد .شايانذکر است که در اغلب موارد ،مکملهاي مالتونين در دوزهاي پايين براي استفادۀ
کوتاهمدت و بلندمدت بيخطر ميباشد .در بزرگساالن مالتونين در دوزهاي  0/2ميليگرم تا 20
ميليگرم براساس دليل استفاده از آن مصرف ميشود و دوز مناسب از فردي به فرد ديگر متفاوت
است (.)13
درادامه ،دستگاه الکتروکارديوگرافي  12اشتقاقي براي کنترل تغييرات بازيافت و تغييرپذيري ضربان
قلب و دستگاه کارديواسکرين براي کنترل تغييرات هموديناميک و انقباضپذيري قلب و عروق
توسط هشت چست ليد به آنها متصل شد .سپس ،آزمودنيها بر روي نوارگردان قرار گرفتند و
متغيرهاي استراحتي بهمدت دو دقيقه در وضعيت نشسته ثبت گرديد .درادامه ،آزمودنيها بهمدت
پنج دقيقه بر روي نوارگردان با سرعت چهار تا شش کيلومتر بر ساعت به گرمکردن پرداختند.
آزمون ورزشي درماندهساز بر روي نوارگردان طبق پروتکل آزمون بروس تعديلشده انجام گرفت.
بدينشکل که آزمودنيها در هفت مرحله فعاليت فزايندۀ درماندهساز را بهمدت سه دقيقه تا سرحد
رسيدن به شرايط توقف آزمون ادامه دادند و اکسيژن مصرفي فالت آزمودنيها برمبناي نتايج آزمون
بروس تعديلشده محاسبه گرديد .شرايط توقف آزمون عبارت بود از :اعالم عدم توانايي آزمودني،
افت قطعۀ  ،STمشاهدۀ ضربان قلب بيشينه ،اختالل در نوار قلب و مشاهدۀ  PVCو درد در ناحيۀ
پشت ساق پا و قفسۀ سينه .بالفاصله پس از پايان آزمون درماندهساز ،مرحلۀ استراحت فعال بهمدت
پنج دقيقه شامل راهرفتن بر روي نوارگردان با سرعت چهار کيلومتر بر ساعت و شيب صفر درجه
آغاز گشت .در اين مرحله تغييرات ضربان قلب بهوسيلۀ دستگاه الکتروکارديوگرافي در بازگشت به
حالت اوليۀ فعال ثبت گرديد .عملکرد قلبي ـ عروقي آزمودنيها نيز بهوسيلۀ روش امپدانس
کارديوگرافي 1در وضعيت استراحتي و درحالت نشسته ،قبل از آزمون ورزشي فزاينده بررسي شد.
1. Impedance Cardiography
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امپدانس کارديوگرافي يک روش غيرتهاجمي براي بررسي هموديناميک جريان خون در آئورت و
وضعيت مايعات سينهاي ميباشد .فناوري امپدانس کارديوگرافي با استفاده از چهار الکترود خارجي
که در دو سمت گردن جاي گرفته و چهار الکترود ديگر که در زير بغل و در سطح زائدۀ خنجري
قرار ميگيرند ،عمل ميکند .در اين روش جريان الکتريکي با فرکانس باال و دامنۀ پايين براي
اندازهگيري تغييرات مقاومت الکتريکي در سينه بهکار ميرود ( .)14امپدانس کارديوگرافي براساس
دو مؤلفۀ يکنواخت و متغير عمل ميکند که مؤلفههاي يکنواخت (شاخص مايعات سينهاي 1يا خط
تراز امپدانس) نشاندهندۀ مقاومت کلي در سينه است .اين مؤلفه با سطح مقطع سينهاي و حجم
مايعات آن (تابع تغييرات وزن بدن) در ارتباط ميباشد .مؤلفههاي متغير شامل :حرکات بدني ،تنفس
و فعاليت پمپ خون است که با تغييرات ضرباندار در حجم خون در سينه در ارتباط ميباشد.
الزمبهذکر است که از اين دو مؤلفه بههمراه موج الکتروکارديوگرام براي محاسبۀ شاخصهاي
هموديناميکي خون با استفاده از فرمولهاي فيزيکي استفاده ميشود (.)15
براي محاسبۀ تغييرپذيري ضربان قلب از روش ميانگين زمان فواصل  R-Rبهمدت پنج دقيقه در
دورۀ ريکاوري فعال و بالفاصله پس از فعاليت ورزشي استفاده شد ( .)16همچنين ،تغييرات ضربان
قلب در دورۀ بازيافت برمبناي تغييرات ضربان قلب در دو دقيقه پس از فعاليت ورزشي بيشينه
محاسبه گرديد .دليل انتخاب اين زمان بازيافت ،باالبودن سن آزمودنيها و خواست پژوهشگر مبنيبر
در اختيار قراردادن زمان کافي براي پاسخگويي مطلوب دستگاه سمپاتيک و پاراسمپاتيک بود.
بدينمنظور با توجه به منابع بين زمان بازيافت يک تا پنج دقيقه ،زمان دو دقيقه مدنظر قرار گرفت.
تجزيهوتحليل آماري دادهها نيز با استفاده از نرمافزار آماري اس.پي.اس.اس نسخۀ  222انجام شد.
بدينمنظور از آزمون آنوواي دوطرفه با اندازهگيريهاي تکراري در سطح معناداري ( )0/05استفاده
گشت و درصورت معناداري نتايج از آزمون تعقيبي بونفروني بهره گرفته شد .همچنين براي بررسي
توزيع نرمال دادهها ،آزمون شاپيرو ويلک مورداستفاده قرار گرفت.
نتایج
در شکل شمارۀ يک ،ويژگيهاي آزمودنيهاي پژوهش ارائه شده است .همانطورکه مشاهده
ميشود ،آزمودنيها در دامنۀ سني 75ـ 55سال قرار دارند.

1. Thoracic Fluid Index
2. SPSS 22
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جدول 1ـ خصوصيات آزمودنيهاي پژوهش
متغير

ميانگين

انحراف معيار

کمترين

بيشترين

65/8

5/9

56

75

سن (سال)
قد (سانتيمتر)

168/1

7/2

157

178

وزن (کيلوگرم)

74/7

8/7

65/5

93/2

شاخص تودۀ بدن (کيلوگرم بر متر مربع)

26/4

2/5

23/2

30/0

دادههاي بهدستآمده از پژوهش و تحليل آماري آنها در جدول شمارۀ يک ارائه شده است .درادامه،
نتايج تکميلي درمورد معناداري اختالف بين گروهها ارائه شده است.
جدول 2ـ آزمون آماري متغيرهاي پژوهش
متغير
اکسيژن مصرفي بيشينه
(ميليليتر/کيلوگرم/دقيقه)
بازيافت ضربان قلب در بازگشت به
حالت اوليۀ فعال (ضربه/دقيقه)
تغييرپذيري ضربان قلب در بازگشت به
حالت اوليۀ فعال (ميليثانيه)
ضربان قلب استراحتي (ضربه/دقيقه)
انقباضپذيري قلب (شاخص شتاب
2
خروج خون) استراحتي (/100/1ثانيه )
هموديناميک جريان خون (مقاومت
-5
منظم عروقي) (دين/ثانيه/سانتيمتر )

پايه

دارونما

مکمل

F

P

27/4±1/0

27/3±0/7

28/8±5/1

0/462

0/636

18/2±6/5

18/2±3/2

22/1±2/7

5/405

0/013

794/19±7/0

793/18±1/9

805/5±26/5

0/758

0/481

71/6±0/7

70/7±8/6

70/5±8/5

0/009

0/991

74/20±7/8

76/19±1/6

64/5±20/7

0/776

0/473

280±1627

298±1581

1545±257

0/175

0/841

*

* نشانۀ معناداري در سطح P≤0.05

مطابق با نتايج ارائهشده در جدول ،مصرف مکمل مالتونين  30دقيقه پيش از فعاليت ورزشي شديد
بر اکسيژن مصرفي بيشينۀ ( )VO2maxسالمندان فعال تأثير معناداري نداشته است؛ اما تأثير آن بر
بازيافت ضربان قلب (پس از دو دقيقه) در بازگشت به حالت اوليۀ فعال پس از فعاليت در سالمندان
فعال معنادار بوده است .نتايج آزمون تعقيبي نيز حاکي از آن است که اختالف معناداري بين گروه
مکمل مالتونين با گروه پايه ( )P=0.036و دارونما ( )P=0.023وجود دارد .همچنين ،ميانگين ضربان
قلب فالت آزمودنيها در مرحلۀ پايه ،دارونما و مکمل بهترتيب معادل (،)154/8±0/6
( )154/7±8/5و ( )154/9±2/9ميباشد؛ بنابراين ،تغييرات ضربان قلب بازيافت در شرايطي رخ داده
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است که ضربان قلب فالت بدون تغيير بوده است .ازسويديگر ،برمبناي نتايج مشاهده ميشود که
مصرف مکمل مالتونين  30دقيقه پيش از فعاليت ورزشي شديد ،تأثير معناداري بر تغييرپذيري
ضربان قلب در بازگشت به حالت اوليۀ فعال پس از فعاليت ورزشي شديد در سالمندان فعال نداشته
است .تأثير مصرف مکمل مالتونين  30دقيقه پيش از فعاليت ورزشي شديد بر ضربان قلب
استراحتي ،انقباضپذيري قلب (شاخص شتاب خروج خون) و هموديناميک جريان خون (مقاومت
منظم عروقي) در سالمندان فعال نيز معنادار نميباشد.
بحث و نتیجهگیری
توانايي فرد در اجراي فعاليتهاي ورزشي به کارايي و عملکرد دستگاههاي مختلف بدن از جمله
دستگاه قلبي ـ عروقي و تنفسي بستگي دارد .امروزه ،ورزشکاران در رشتههاي ورزشي مختلف
درمقايسه با همتايان گذشتۀ خود سريعتر ،پرتوانتر و استقامتيتر شدهاند که بخشي از اين
دستاوردها در سايۀ دستکاريهاي رژيمي ،استفاده از مکملهاي مختلف تغذيهاي و عوامل نيروزا
حاصل شده است (.)17
مالتونين در تنظيم بسياري از اعمال دستگاههاي فيزيولوژي نقش دارد؛ از جملۀ اين دستگاهها،
دستگاه قلبي ـ عروقي است ( .)18مالتونين بر فشارخون و انقباضپذيري ميوکارد تأثير گذاشته و
باعث افزايش ذخاير آنتياکسيداني ميشود ( .)10افزونبراين ،گيرندههاي مالتونين در قلب کشف
شده و پژوهشها حاکي از آن هستند که مصرف مالتونين باعث کاهش ضربان قلب و فشارخون
ميشود .اين عمل از طريق رگگشايي که مالتونين از خود برجاي ميگذارد صورت ميگيرد.
عالوهبراين ،مالتونين از طريق بازدارندگي سمپاتيکي به حمايت قلبي کمک ميکند (.)8
شروع فعاليت بدني با تغييرات در سيستم قلب و عروق ارتباط دارد (افزايش ضربان قلب و
تنگکنندههاي عروقي بهجز در عضالت فعال) که ناشي از خروج تنواگ قلبي و افزايش اثر شتابي
اعصاب سمپاتيک قلبي ميباشد .فعاليت بدني موجب افزايش فعاليت سيستم عصبي سمپاتيک و
ترشح کاتکوالمينها ميشود و اين افزايش فعاليت سيستم اعصاب سمپاتيک ميتواند بهطور بالقوه
ترشح مالتونين را تعديل نمايد .همبستگي بين مالتونين و فعاليت از طريق اين واقعيت که ترشح
کاتکوالمينها بهطور قابلتوجهي درطول فعاليت بدني باال ميرود ،حمايت ميشود .اثرات قلبي ـ
عروقي مالتونين ميتواند بهنفع عملکرد ورزشي باشد ( .)19دراينراستا ،در پژوهشي تزريق
داخلوريدي مالتونين ،برونده قلبي و کسر تخليۀ بطن چپ را افزايش داد که اين امر داللت بر
عمل انقباضي مثبت روي قلب توسط مالتونين داشته و ميتواند برونده قلب را افزايش دهد (.)20
در مردان درحال استراحت در وضعيت خوابيده به پشت ،تزريق مالتونين در افرادي که بيدار
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شدهاند ،ضربان قلب و فشارخون را کاهش ميدهد که اين امر نشاندهندۀ افزايش تنواگ قلب
توسط مالتونين ميباشد (.)19
عالوهبراين ،نتايج نشان داد که مصرف مکمل مالتونين  30دقيقه پيش از فعاليت ورزشي شديد
موجب بهبود اکسيژن مصرفي بيشينه گرديد .همچنين ،اين مکمل منجر به افزايش غيرمعنادار
اکسيژن مصرفي بيشينه در گروه مصرفکنندۀ مکمل نسبت به گروه دارونما شد .يافتههاي اين
پژوهش نتايج حاصل از مطالعۀ جهرمي و همکاران ( )21مبنيبر تأثير  10ميليگرم مالتونين بر
حداکثر اکسيژن مصرفي در دختران فعال را تأييد ميکند؛ اما با يافتههاي چيودرا و همکاران ()22
مبنيبر عدم تاثيرگذاري مصرف  60ميليگرم مکمل مالتونين بر تهويۀ دقيقهاي و اکسيژن مصرفي
در آزمون حداکثر اکسيژن مصرفي بر روي دوچرخۀ کارسنج ،همسو ميباشد .در مطالعات
صورتگرفته ،سازو کار دقيقي براي بررسي تأثير مالتونين بر حداکثر اکسيژن مصرفي ذکر نشده
است؛ اما بهنظر ميرسد ازآنجاييکه مالتونين باعث کاهش دماي بدن ،ضربان قلب و نيز مقاومت
عروق محيطي ميشود ،ميتواند باعث کاهش فشار بر دستگاه قلبي ـ عروقي شده و تحمل انجام
فعاليت ورزشي را افزايش دهد؛ بنابراين ،احتماالً مکمل مالتونين ميتواند با اين مکانيسم موجب
افزايش حداکثر اکسيژن مصرفي پس از مصرف مالتونين گردد.
ازسويديگر ،در اين پژوهش مصرف مکمل مالتونين  30دقيقه پيش از فعاليت ورزشي شديد موجب
بهبود معنادار ضربان قلب بازيافت در دو دقيقۀ اول دورۀ ريکاوري گرديد .افت سريع ضربان قلب
بالفاصله پس از فعاليت ورزشي شديد ،يکي از مهمترين شاخصهاي ارزيابي ظرفيت عملکردي بدن
ورزشکار ميباشد .طبق بيشتر منابع موجود ،زمان يک دقيقه پس از فعاليت ورزشي بهعنوان مالک
براي ضربان قلب بازيافت در نظر گرفته ميشود؛ اما بهدليل سن باالي آزمودنيهاي اين پژوهش،
پژوهشگر زمان بيشتري را در نظر گرفت تا دستگاه سمپاتيک و پاراسمپاتيک ،زمان کافي براي پاسخ
را در اختيار داشته باشد .همانطور که اشاره شد ،مالتونين موجب کاهش فعاليت و تون سمپاتيک
قلبي ميگردد .احتماالً اين مکانيسم يکي از تأثيرات مثبت اين مکمل است که ميزان بازيافت ضربان
قلب پس از فعاليت را افزايش ميدهد.
عالوهبراين ،نتايج بيانگر عدم تغيير معنادار شاخص تغييرپذيري ضربان قلب بود .در اين پژوهش
براي محاسبۀ شاخص تغييرپذيري ضربان قلب از محاسبۀ ميانگين زمان فواصل  R-Rاستفاده شد.
همانطور که در نتايج مشاهده گرديد ،تغييرات تغييرپذيري ضربان قلب در گروه مکمل مالتونين
نسبت به گروه پالسيبو افزايش محسوسي داشت که اين بهبود از نتايج مطلوب اين مکمل در اين
گروه سني بود .در اين ارتباط ،توصيه ميشود پژوهشهاي بيشتر و دقيقتري در اين حوزه صورت
گيرد.
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فعاليتهاي قلبي ـ عروقي در انسانها ،يک تغييرات شبانهروزي متمايز دارد .فشارخون ،ضربان قلب
و تون عروق در شب هنگاميکه ترشح مالتونين باال است ،کاهش مييابد .کاهش شبانۀ فعاليتهاي
قلبي ـ عروقي تاحدودي به فعاليت اتونوم مرتبط ميباشد ()23،24؛ بنابراين ،کاهش مالتونين با
افزايش رگتنگي و درنهايت ،افزايش فشارخون و ضربان قلب همراه است (.)18
برخالف بيشتر مطالعات پيشين ،مصرف مکمل مالتونين  30دقيقه پيش از فعاليت شديد ،تغيير
معناداري را در ضربان قلب استراحتي ايجاد نکرد که اين مهم با يافتههاي مطالعات گذشته از جمله
پاوليس و سيمکو ( ،)2007وازان و همکاران ( ،)2003اتکينسون و همکاران ( )2005و جهرمي و
همکاران ( )1389مغاير ميباشد؛ درحاليکه با نتايج مطالعات ام.سي لالن ( )1999مبنيبر عدم
تأثير مالتونين بر  45دقيقه راهرفتن ،اتکسنيون و همکاران ( )2003مبنيبر عدم تأثير  2/5گرم
مالتونين بر پاسخ ضربان قلب استراحتي ،کني و همکاران ( )2006مبنيبر عدم تأثير دوزهاي ،5
 250 ،50ميليگرم مالتونين بر  10مرد نظامي با يک فعاليت  30دقيقهاي با  60و  75درصد
حداکثر اکسيژن مصرفي آنها بر پاسخ ضربان قلب درحين فعاليت ورزشي و جوهي و استرود
( )2005مبنيبر عدم تأثير مصرف شش ميليگرم مالتونين بر پاسخ ضربان به فعاليت ورزشي،
همسو ميباشد .با توجه به مکانيسم تأثيرگذاري مالتونين و نتايج مطالعات پيشين ،کاهش ضربان
قلب استراحتي موردانتظار بود؛ اما احتماالً سن آزمودنيها که در دورۀ سالمندي قرار داشتند ،يکي
از مهمترين مکانيسمهاي عدم تأثيرگذاري باشد .همچنين ،ميتوان دوز مکمل که پايينترين دوز
مجاز ميباشد را نيز در نظر گرفت؛ بنابراين ،پيشنهاد ميشود در مطالعات بعدي درمورد اين گروه
سني ،از دوز باالتري استفاده گردد .افزونبراين ،مطالعات تجربي نشاندهندۀ اثر مهاري مالتونين بر
سيستم عصبي سمپاتيک ميباشند (.)18،25
ازسويديگر ،برمبناي نتايج مشاهده شد که هموديناميک جريان خون در شرايط استراحتي 30
دقيقه پس از مصرف مکمل مالتونين تغيير معناداري نداشت .شايانذکر است که اين مکمل تأثيري
بر مقاومت منظم عروقي نداشت که اين امر برخالف گزارشات پيشين بود .انتظار ميرفت با توجه به
تأثير بازدارندگي سمپاتيکي ،مالتونين موجب کاهش مقارمت عروق دربرابر جريان خون شود؛ اما
نتايج اين پژوهش تأثيري را گزارش نکرد که دليل آن احتماالً دوز پايين مکمل و يا سن آزمودنيها
ميباشد .در اين ارتباط ،شايد افزايش دوز مصرفي بتواند بهبود نسبي ايجاد کند.
ازسويديگر مصرف مکمل مالتونين پس از  30دقيقه ،تأثير معناداري بر شاخص انقباضپذيري قلب
در شرايط استراحتي نداشت .نتايج حاکي از آن بود که مکمل مالتونين موجب کاهش انقباضپذيري
قلب در شرايط استراحتي ميشود .براي سنجش انقباضپذيري عضلۀ قلب در اين پژوهش ،شاخص
شتاب خروج خون در آئورت موردبررسي قرار گرفت .بايد توجه داشت که افزايش قدرت انقباضي
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قلب موجب افزايش شتاب خروج خون در آئورت ميشود .دراينزمينه ،نتايج پژوهش بيانگر افت
شتاب خروج خون در آئورت در شرايط استراحتي و  30دقيقه بعد از مصرف مکمل مالتونين بود که
اين يافته برخالف نتايج پژوهش بوسنين 1بود که در آن افزايش انقباضپذيري قلب پس از مصرف
مکمل مالتونين را گزارش کرد .با توجه به اثرات اثباتشدۀ مکمل مالتونين بر کاهش تون
سمپاتيکي بهنظر ميرسد که نتايج بوسنين احتماالً منطبق بر واقعيت نباشد و نتيجۀ بهدستآمده
ال موردانتظار بود .شايانذکر است که مالتونين با کاهش تون سمپاتيک بر قلب
در اين پژوهش کام ً
موجب کاهش انقباضپذيري عضله قلب ميشود.
مطابق با نتايج پژوهشهاي پيشين ،افزايش خطر ابتال به انفاکتوس ميوکارد و سکتۀ مغزي در اوايل
صبح و همزمان با کاهش سطح مالتونين وجود دارد ( .)26،27همچنين ،بيماران مبتال به بيماري
عروق کرونر نسبت به افراد سالم داراي سطوح پايينتر مالتونين شبانه هستند ()28،29؛ بنابراين،
مصرف مکمل مالتونين ميتواند تأثيرات حفاظتي درحين فعاليت ورزشي را براي افراد سالمند
بههمراه داشته باشد .شايد مهمترين دليل پژوهشگر براي انجام اين پژوهش در جمالت باال خالصه
شود .در اين پژوهش تالش نموديم تا فرضيۀ حفاظتي مکمل مالتونين را براي افراد سالمند درحين
فعاليت ورزشي به آزمون بگذاريم .با توجه به نتايج بهدستآمده بهنظر ميرسد که احتمالً اين مکمل
با تأثيرات تعديلکنندۀ سمپاتيکي خود داراي اثرات مطلوبي باشد؛ لذا ،براي نتيجهگيري قطعي نياز
به مطالعات بيشتر و آزمونهايي با دوزهاي باالتر ميباشد.
پيام مقاله :نتيجه اين پژوهش نشان داد که مکمل مالتونين با اثرات تعديلکنندۀ سمپاتيکي خود،
تأثيرات مطلوبي بر افراد سالمند در حين فعاليت ورزشي دارد؛ لذا احتماالً مصرف اين مکمل در
سالمندان موجب بازگشت به حالت اوليه سريع تر آنها در حين فعاليت ورزشي شده و اثرات حمايتي
و فزاينده بر تمرينات ورزشي اين گروه دارد.
تشکر و قدردانی
در پايان ،از مجموعۀ همکاران و بيماران مرکز پزشکي ـ ورزشي دکتر ملکي؛ بهويژه سرکار خانم
آزاده فيليزاده و ليال نيلوفرين و نيز حمايتهاي جناب آقاي دکتر محمدجواد ملکي ،کمال تشکر را
ابراز ميداريم.

1. Bosnian
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