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فيزيولوژي ورزشي

بررسی تأثیر هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح پنتراکسین  3و
پروتئین واکنشگر  Cدر بیماران کرونری دیابتی و غیر دیابتی متعاقب
مداخالت ریوسکوالریزاسیون
4

فاطمه بساطی ،1معرفت سیاهکوهیان ،2الهیار گالبچی ،3مهدی مشتاقی

 .1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 .2استاد فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه محقق اردبیلی*
 .3استادیار فلوشیپ فوقتخصصی الکتروفیزیولوژی ،بیمارستان شهید بهشتی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 .4اینترن ،بیمارستان شهید بهشتی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تاريخ دريافت1396/02/30 :

تاريخ پذيرش1396/10/20 :

چکیده
هدف اين پژوهش ،بررسي اثرهاي ورزش هوازي بر پنتراکسين سه و پروتئين واکنشگر C-در بيماران عروق
کرونر ديابتي و غيرديابتي ،بعد از مداخالت ريوسکوالريزاسيون بود .در اين مطالعه ،تعداد  59بيمار عروق کرونري
شرکت کردند و در دو گروه مداخله (تعداد =  29نفر ،سن  58/65 ± 6/75سال ،وزن  76/58 ± 11/25کيلوگرم،
ديابتي /غيرديابتي )15/14 :و کنترل (تعداد =  30نفر ،سن  58/33 ± 7/21سال ،وزن  76/13 ± 14/79کيلوگرم،
ديابتي /غيرديابتي )15/15 :جاي گرفتند .گروه مداخله در هشت هفته ،هر هفته سه تا چهار جلسه ،هر جلسه 60
دقيقه و فعاليت ورزشي هوازي با شدت مطلق  70درصد ضربان قلب بيشينه شرکت کردند .نمونههاي خوني قبل و
بعد از هشت هفته فعاليت ورزشي هوازي جمعآوري شدند و سطوح پالسمايي پنتراکسين سه و پروتئين واکنشگر
 Cاندازهگيري شد .مقايسة پيشآزمونها با آزمون تحليل واريانس انجام شد و درصورت وجود اختالف معنادار،
پسآزمون ها با استفاده از آزمون تحليل کوواريانس با کنترل مقادير پيشآزمون مقايسه شدند .سطح معناداري
 P ≤ 0.05بود .نتايج نشان داد که پس از هشت هفته فعاليت ورزشي هوازي ،سطوح پنتراکسين سه و پروتئين
واکنشگر  Cدر گروه مداخله نسبت به گروه کنترل ،کاهش معناداري يافت ( .)P ≤ 0.01سطوح پالسمايي
پنتراکسين سه در بيماران غيرديابتي بهصورت معناداري کمتر از بيماران ديابتي بود ()P ≤ 0.05؛ اما بين مقادير
پالسمايي پروتئين واکنشگر  Cبيماران ديابتي و غيرديابتي ،تفاوت معناداري مشاهده نشد (.)P > 0.05
عالوهبراين ،در بيماران قلبي -عروقي ،فعاليت ورزشي هوازي باعث کاهش سطوح بيومارکر التهابي پنتراکسين
سه و پروتئين واکنشگر  Cميشود .همچنين ،اثربخشي فعاليت ورزشي هوازي در بيماران غيرديابتي بيشتر از
بيماران ديابتي است.
واژگان کلیدی :پنتراکسين سه ،پروتئين واکنشگر  ،Cفعاليت ورزشي هوازي

*نویسندة مسئول

Email: marefat_siahkuhian@yahoo.com
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مقدمه
دیابت ،یک مشکل عمده در حوزة سالمت است که با مرگومیر ناشی از بیماریهای قلبی -عروقی
ارتباط مستقیم دارد ( .)1حدود  80درصد از علت مرگهای زودرس و بستری بیماران دیابتی در
بیمارستان ،ناشی از مشکالت و بیماریهای عروقی کرونر )CAD(1است .بیماران دیابتی دو تا چهار
برابر بیشتر از افراد غیردیابتی درمعرض سکته ،انفارکتوس میوکارد و مرگومیر ناشی از بیماریهای
قلبی -عروقی هستند ( .)2در بیمارانی که همزمان به دیابت و  CADمبتال هستند ،شدت
آترواسکلروز ،ترمبوز و التهاب بیشتر است ( .)3دیابت نوع دو بیماریای است که ناشی از علل
مختلف ازجمله عوامل ژنتیکی و سبک زندگی ناسالم است؛ اما افزایش سطح سایتوکینهای گردش
خون ازجمله فاکتور تومور نکروز آلفا ،)TNF-α( 2اینترلوکین )IL-6( 3 6-و کاهش سطوح
فاکتورهای ضدالتهابی نظیر اینترلوکین 410-و آدیپونکتین نیز در ابتال به این بیماری تأثیرگذار
هستند .افزونبراین ،تغییرات این سایتوکینها با کاهش ترشح انسولین از سلولهای بتاپانکراس و
افزایش مقاومت انسولین مرتبط هستند ( .)4بیومارکرهای التهابی در بهوجودآمدن مقاومت انسولین،
پاتوژنز و پیشرفت دیابت ،ارتباط بین آرترواسکلروز و دیابت نوع دو نقش مهمی دارند ( .)7-5در
بیماران دیابتی ،افزایش  IL-6و  TNF-αباعث افزایش ترشح واکنشگر فاز حاد؛ یعنی پروتئین
واکنشگر – )CRP( 5Cکه یک پروتئین کوتاه زنجیرة متعلق به خانوادة پنتراکسین است -از کبد
میشود و سطوح پالسمایی آن را افزایش میدهد .پنتراکسین سه ،)PTX3( 6پروتئین زنجیرهبلند
متعلق به خانوادة پنتراکسین است که اخیراً کشف شده است .برخالف  CRPکه در کبد تولید
میشود PTX3 ،بهصورت ناحیهای در محل التهاب و در انواع مختلف سلولها شامل عضلة اسکلتی،
مونوسیتها ،ماکروفاژها ،سلولهای اندوتلیال و سلولهای عضالت صاف دیواره و همچنین ،در
زخمهای آترواسکلروتیک در پاسخ به تحریک التهابی ترشح میشود .در مطالعات پیشین ،از CRP
بهعنوان قویترین پیشبینیکنندة بیماریهای قلبی -عروقی یاد شده است؛ اما اخیراً مطالعات نشان
دادهاند که  PTX3نسبت به  CRPپیشبینیکنندة قویتری برای حوادث قلبی -عروقی است و
ارتباطی قوی با شدت بیماریهای قلبی -عروقی دارد (.)7-9

1. Coronary Artery Disease
2. Tumor Necrosis Factor -α
3. Interlukin-6
4. Interlukin-10
5. C-reactive Protein
6. Pentraxin 3
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اثرهای مثبت فعالیتهای ورزشی در کنترل دیابت و  ،CADبهخوبی شناخته شدهاند .عالوهبر
اثرهای مثبت فعالیت ورزشی در کنترل عوامل خطرزا ،کاهش میزان مرگومیر ،بهبود ظرفیت
عملکردی و عملکرد قلب ،فعالیت ورزشی میتواند در کاهش میزان التهاب نظام مند اثرهای
سازندهای داشته باشد ( .)10-16مطالعات مختلف به بررسی اثرهای فعالیت ورزشی بر سطوح
سایتوکینها و آدیپوکینهای التهابی در بیماران قبل از دیابت ( ،)17،18بیماران دیابتی ( )14،19و
بیماران قلبی پرداختهاند ()14-20؛ اما تاکنون مطالعهای درزمینة بررسی اثرهای فعالیت ورزشی بر
سطوح بیومارکرهای التهابی متعلق به خانوادة پنتراکسین در بیماران  CADدیابتی و غیردیابتی
مشاهده نشده است؛ بنابراین ،هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی اثرهای فعالیت ورزشی بر سطوح
 CRPو  PTX3در بیماران عروق کرونری است .سپس ،پاسخهای  PTX3و  CRPپالسما به هشت
هفته فعالیت ورزشی هوازی در بیماران  CADدیابتی و غیردیابتی ،بررسی و مقایسه خواهند شد.
روش پژوهش
در این مطالعه ،تعداد  59بیمار مرد مبتال به بیماری عروق کرونر شرکت کردند .آزمودنیها در
بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان علوم پزشکی کاشان در سالهای  1394و  1395تحت
مداخالت ریوسکوالریزاسیون عمل جراحی بایپس کرونری )CABG) 1و مداخالت زیرجلدی
کرونری (PCI (2قرار گرفته بودند .بیماران  ،PCIچهار هفته بعد از جراحی و بیماران  ،CABGهشت
هفته پس از عمل جراحی ،به مرکز بازتوانی بیمارستان شهید بهشتی ارجاع داده شدند .بعد از
ارزیابی اولیه ،بیماران در دو گروه اصلی مداخله و کنترل جایگزین شدند که هرکدام از این دو گروه
شامل بیماران دیابتی و بیماران غیردیابتی بود و درنهایت ،بیماران در چهار گروه مداخلة دیابتی،
مداخلة غیردیابتی ،کنترل دیابتی و کنترل غیردیابتی جای گرفتند .معیارهای خروج از مطالعه
شامل این موارد بودند :ابتال به نارسایی قلبی ،مصرف داروهای ضدالتهابی و ایمنی بهجز آسپرین،
ابتال به بیماریهای التهابی ،آنژین صدری ناپایدار ،بیماریهای مرتبط با ایمنی ،آنژین ناپایدار،
فشارخون سیستولی باالتر از  200میلیمتر جیوه و فشارخون دیاستولی باالتر از  100میلیمتر
جیوه ،برادیکاردیا و تاکی کاردیای کنترلنشده .شایان ذکر است که بیماران دیابتی براساس وضعیت
گزارششده در پروندة پزشکی شامل آزمایش قندخون ناشتا باالتر از  126میلیگرم بر دسیلیتر و
آزمایش تحمل گلوکز  200میلیگرم بر دسیلیتر ،در گروه بیماران دیابتی قرار گرفتند .پروتکل
تمرینی به تأیید کمیتة اخالق دانشگاه علوم پزشکی کاشان با شمارة ()Ir.kaums.rec.1395.48
رسید .همچنین ،قبل از شروع مطالعه ،آزمودنیها فرم رضایتنامة شخصی را تکمیل کردند .این
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مطالعه در مرکز کارآزمایی بالینی ایران با شمارة  IRCT201610085136N3ثبت شد .برای هریک از
بیماران ،یک سیاهة پزشکی شامل سابقة درمانی و وضعیت جسمانی فرد توسط کاردیولوژیست،
فیزیولوژیست ورزش و پرستار آموزشدیده تکمیل شد .برآورد ضربان قلب بیشینه با استفاده از
آزمون ورزشی روی نوار گردان ،مطابق پروتکل اصالحشدة بروس با نظارت کاردیولوژیست انجام شد
( .)21فشارهای خون سیستولی و دیاستولی استراحت در وضعیت نشسته ،قبل از انجام مداخله
اندازهگیری شدند.
فعالیت ورزشی هوازی :مداخله شامل هشت هفته ،هر هفته سه تا چهار جلسه و هر جلسه60 ،
دقیقه فعالیت ورزشی هوازی بود که برای بیماران گروه مداخله در مرکز بازتوانی بیمارستان شهید
بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار میشد .هر جلسه فعالیت ورزشی شامل  10دقیقه
گرمکردن با حرکات کششی و نرمشهای سبک 30 ،دقیقه فعالیت ورزشی هوازی شامل  10دقیقه
اجرای نوار گردان با میانگین سرعت شش کیلومتر در ساعت با شدت  70درصد ضربان قلب بیشینه،
 10دقیقه چرخ کارسنج پایی با میانگین بار کار  10وات در دقیقه با شدت  70درصد ضربان قلب
بیشینه 10 ،دقیقه دستگاه کارسنج دستی با میانگین بار کار  10وات در دقیقه در شدت  70درصد
ضربان قلب بیشینه ،بهدستآمده از آزمون ورزش براساس پروتکل اصالحشدة بروس که قبل از
شروع مداخله و در هفتة چهارم مطالعه گرفته شد و همچنین 10 ،دقیقه سردکردن بود .کنترل
شدت تمرینات با استفاده از سیستم بازتوانی شرکت اوسینا مدل ای سی آر 16000-انجام شد.
تمرینات بهصورت انفرادی و با توجه به تواناییهای فیزیولوژیک فرد و همچنین ،براساس نتایج
حاصل از آزمون ورزش زیرنظر کارشناس ورزش و پزشک متخصص و نیز با مانیتورینگ مستقر در
واحد بازتوانی تجویز شدند .آزمودنیهای گروه مداخله ،خدمات مشاورة روانشناختی ،تغذیهای و
ترک سیگار دریافت کردند.
نمونهگیری و آنالیز بیوشیمیایی خون :قبل از شروع مطالعه و  24ساعت پس از پایان آخرین جلسة
فعالیت ورزشی ،نمونههای خونی از ورید بازویی گرفته شدند .نمونههای خونی در تیوپهای حاوی
ادتا )EDTA( 2گردآوری شدند و در دمای چهار درجه سانتیگراد با سرعت  2000دور در دقیقه و
بهمدت  15دقیقه در دستگاه گریز از مرکز 3قرار گرفتند و پالسما از سرم جداسازی شد .پالسمای
بهدستآمده در دمای  -20درجه سانتیگراد تا تکمیل نمونههای خونی فریز شد .غلظت پالسمایی

1. ACR-6000
2. Ethylenediaminetetraacetic Acid
3. Centrifuge
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پنتراکسین  3-با استفاده از روش االیزا با استفاده از کیت انسانی شرکت زل بایو آلمان 1اندازهگیری
شد .محدودة سنجش این کیت  0/1نانوگرم بر میلی لیتر تا  32نانوگرم بر میلی لیتر و میزان
حساسیت آن  0/039نانوگرم بر میلی لیتر بود CRP .با استفاده از کیت شرکت پارسآزمون با روش
ایمونوتوربیدومتریک 2اندازهگیری شد.
پس از جمعآوری دادهها ،آنها در نرمافزار اس.پی.اس.اس 3.نسخة  ،21با آمار توصیفی بهصورت
میانگین (انحراف معیار) ارائه شدند .برای بررسی طبیعیبودن دادهها از آزمون شاپیرو -ویلک4
استفاده شد و درصورت توزیع طبیعینداشتن ،از انتقال توزیع طبیعی لگاریتم برمبنای  10استفاده
شد و دوباره ،آزمون شاپیرو -ویلک برای بررسی طبیعیبودن دادهها انجام شد .برای مقایسة
پیشآزمون و پسآزمون هرکدام از گروهها ،بهصورت مجزا از آزمون تی جفتشده 5استفاده شد.
برای مقایسة سطوح پالسمایی  CRPو  PTX3بین گروهها ،ابتدا از آزمون تحلیل واریانس 6برای
مقایسة پیشآزمونها استفاده شد .درصورت وجود اختالف معنادار بین پیشآزمونها ،از آزمون
تحلیل کوواریانس 7با کنترل مقادیر پیشآزمون در مقایسه با پسآزمونها استفاده شد .برای حذف
اثر متغیرهای مخدوشکننده ازجمله شاخص تودة بدنی و همچنین ،بررسی تغییرات مستقل  CRPو
 ،PTX3از آزمون تحلیل چندمتغیرة کوواریانس 8استفاده شد .سطح معناداری در  P ≤ 0.05قرار
گرفت.
نتایج
در جدول شمارة یک ،ویژگیهای عمومی و بالینی بیماران شرکتکننده ارائه شدهاند .در جدول
شمارة دو ،متغیرهای موردنظر بین دو گروه مداخله و کنترل مقایسه شدهاند .جدول شمارة سه،
مقایسة مقادیر متغیرهای موردنظر را قبل و بعد از هشت هفته فعالیت ورزشی ،در گروه مداخله و
کنترل بهتفکیک بیماران دیابتی و غیردیابتی نمایش میدهد .در جدول شمارة چهار ،مقایسة سطوح
1. Commercial Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Kit (Human Pentraxin 3 Elisa Kit
)96t - Zellbio Germany
2. IMMUNOTURBIDIMETRIC
3. SPSS
4. Shapiro-Wilk
5. Paired T-Test
6. ANOVA
7. ANCOVA
8. MANCOVA
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پالسمایی پیشآزمونها در گروههای مداخله و کنترل ،بهتفکیک بیماران دیابتی و غیردیابتی ارائه
شده است .در شکل شمارة یک ،غلظتهای پالسمایی  PTX3و  CRPدر بیماران دیابتی و غیردیابتی
گروه بازتوانی و گروه کنترل پس از پایان هشت هفته برنامة بازتوانی ،با استفاده از تجزیهوتحلیل
توسط آنالیز کوواریانس با کنترل مقادیر پیشآزمون مقایسه شدهاند .در شکل شمارة دو ،مقایسة
غلظتهای پالسمایی  PTX3و  CRPبا استفاده از تحلیل چندمتغیرة کوواریانس با کنترل مقادیر
پیشآزمون  PTX3 ،CRPو شاخص تودة بدنی انجام شده است.
جدول  -1ويژگيهاي عمومي و باليني بيماران شرکتکننده در گروههاي مداخله و کنترل
متغيرها
سن (سال)
وزن (کیلوگرم)
شاخص تودة بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)
نوع مداخلة جراحی ()CABG/PCI
دیابتی /غیردیابتی
ضربان قلب استراحت (ضربه در دقیقه)
فشارخون سیستولی استراحت (میلیمتر جیوه)
فشارخون دیاستولی استراحت(میلیمتر جیوه)
 -1بتابلوکرها
 -2استاتینها
داروهای مصرفی
 -3ضدانعقادی
1
 -4مهارکنندة ACE

گروه مداخله ( 29نفر)

گروه کنترل ( 30نفر)

58/65 ± 6/75
76/58 ± 11/25
26 ± 3/44
15/14
14/15
82/51 ± 10/55
118/7 ± 12/79
77/89 ± 15/76
22/29
24/29
27/29
22/29

58/33 ± 7/21
76/13 ± 14/79
26/1 ± 4/59
16/14
16/14
77/3 ± 7/84
126/6 ± 14/1
76/86 ± 7/89
23/30
26/30
26/30
24/30

نتایج جدول شمارة دو نشان میدهد که پس از هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی ،سطوح
پالسمایی  PTX3و  CRPدر گروه مداخله نسبت به گروه کنـترل کاهـش معنـاداری یافتـه اسـت
( .)P ≤ 0.01عالوهبراین ،شاخص تودة بدنی و فشارخون سیستولی در پایان هشت هفته مداخله ،در
گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بهطور معناداری پایینتر است.

1. Angiotensin-Converting-Enzyme Inhibitor
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نتایج جدول شمارة سه نشان میدهد که پس از هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی ،سطوح
پالسمایی  PTX3در گروه مداخلة غیردیابتی کاهش یافته است و در گروه دیابتی افزایش ناچیز
یافته است؛ اما این تغییرات معنادار نیستند .در گروه کنترل در هر دو گروه بیماران دیابتی و
غیردیابتی ،غلظت پالسمایی  PTX3افزایش یافته است؛ اما این افزایش معنادار نیست .در گروه
کنترل دیابتی ( )P ≤ 0.05و غیردیابتی ( ،)P ≤ 0.01غلظت پالسمایی  CRPکاهش معناداری یافته
است.
جدول  -4مقايسة پيشآزمون متغيرهاي التهابي بين گروههاي مداخله و کنترل بهتفکيک بيماران ديابتي و
غيرديابتي (با استفاده از آنوا) (ميانگين  ±انحراف معيار)
( CRPميليگرم بر ليتر)

( PTX3نانوگرم بر ميليليتر)

دیابتی (( )1تعداد = 15نفر)

3/40 ± 1/64

2/16 ± 0/93

غیردیابتی (( )2تعداد= 14نفر)

2/86 ± 1/74

2/11 ± 0/66

دیابتی (( )3تعداد= 14نفر)

2/85 ± 10/17

2/90 ± 2/26

غیردیابتی (( )4تعداد= 16نفر)

11/30 ± 5/50

2/50 ± 1/50

**3≠1
**4≠1
**3≠2
**4≠2

NS

گروه
مداخله
کنترل

معناداری

معناداری (بین گروهها)
P>0.001
* :معناداری در سطح  :** ،P ≤ 0.05معناداری در سطح P ≤ 0.01
 = 1گروه دیابتی بازتوانی = 2 ،گروه غیردیابتی بازتوانی = 3 ،گروه دیابتی کنترل =4 ،گروه غیردیابتی کنترل

P=0.52

نتایج جدول شمارة چهار نشان میدهد که سطوح پالسمایی  CRPپیشآزمون دربین گروهها،
اختالف معنادار دارد ()P ≤ 0.001؛ بنابراین ،برای کنترل اثرهای مقادیر پیشآزمون ،از آزمون
 ANCOVAبرای تجزیهوتحلیل پسآزمونها استفاده شده است (شکل شمارة یک).
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2

0.023= ; Partial ƞ 3≠*1؛ 2≠**3؛ : 4**≠2معناداری

2

0.05= Partial ƞ؛ = NSمعناداری

شکل  -1مقايسة سطوح پالسمايي  PTX3و  CRPبين بيماران ديابتي و غيرديابتي گروه مداخله و کنترل
 = 1گروه دیابتی مداخله = 2 ،گروه غیردیابتی مداخله = 3 ،گروه دیابتی کنترل = 4 ،گروه غیردیابتی کنترل
نکته Partial η2 :همان  Effect sizeاست.
* :معناداری در سطح  :** ،P ≤ 0.05معناداری در سطح P ≤ 0.01
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2

0.230= ; Partial ƞ 3≠*1؛ 4≠**1؛ 2≠**3؛ : 4**≠2معناداری

2

0.05= Partial ƞ؛ = NSمعناداری

شکل  -2مقايسة سطوح  PTX3و  CRPبين بيماران ديابتي و غيرديابتي گروه مداخله و کنترل با کنترل
مقادير پيشآزمون  PTX3 ،CRPو شاخص تودة بدني
تجزیهوتحلیل توسط  MANCOVAبا کنترل مقادیر پیشآزمون  PTX3 ،CRPو شاخص تودة بدنی انجام شده
است.
 = 1گروه دیابتی مداخله = 2 ،گروه غیردیابتی مداخله =3 ،گروه دیابتی کنترل =4 ،گروه غیردیابتی کنترل
* :معناداری در سطح  :** ،P ≤ 0.05معناداری در سطح P ≤ 0.01
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بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی اثرهای هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح پالسمایی
پنتراکسین بلندزنجیره ( )PTX3و پنتراکسین کوتاهزنجیره ( ،)CRPدر بیماران عروق کرونری
دیابتی و غیردیابتی پس از مداخالت ریوسکوالریزاسیون بود .نتایج این مطالعه نشان داد که سطوح
 PTX3و  ،CRPدر گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری یافتند .پس از پایان هشت
هفته فعالیت ورزشی هوازی ،سطوح  PTX3در افراد غیردیابتی در مقایسه با بیماران دیابتی نوع دو
بهصورت معناداری کمتر بود .پس از پایان هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی ،تفاوت معناداری بین
سطوح پالسمایی  CRPدر بیماران غیردیابتی در مقایسه با بیماران دیابتی مشاهده نشد.
نتایج مطالعة حاضر در رابطه با کاهش سطوح پالسمایی  PTX3پس از هشت هفته فعالیت ورزشی
هوازی ،با نتایج مطالعات فوکادا و همکاران ( )22روی بیماران نارسایی قلبی و کاردیومیوپاتی پس از
سه تا شش ماه فعالیت ورزشی هوازی همسو است .همچنین ،نتایج مشابهی در بیماران پس از
 )23( CABGو در بیماران پس از جراحی تعویض دریچة قلبی( )24گزارش شده است .مدسن 1و
همکاران گزارش کردند که هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی با شدت باال تغییری در سطوح
 PTX3در بیماران دیابتی و سندورم متابولیک ایجاد نمیکند؛ درحالیکه سطوح این نشانگر در گروه
کنترل افزایش معناداری یافت ( .)25نتایج مطالعات در آزمودنیهای سالم نیز متفاوت است .میاکی
و همکاران ( )2015نشان دادند که فعالیت ورزشی هوازی بهمدت هشت هفته و با شدت 60-70
درصد  ،VO2peakباعث افزایش سطوح  PTX3در مردان و زنان میانسال سالم میشود .همچنین،
در زنان یائسة میانسال و مسن ،دو ماه فعالیت ورزشی هوازی منظم شامل پیادهروی و
دوچرخهسواری باعث افزایش معنادار سطوح پنتراکسین پالسما میشود ( .)26،27ناهمسوبودن
نتایج مطالعة حاضر با مطالعات ذکرشده ممکن است بهعلت تفاوت در ویژگیهای آزمودنیهای
حاضر در این مطالعات باشد .اگرچه میاکی و همکاران گزارش کردند که افزایش سطوح پالسمایی
 PTX3در زنان یائسه معنادار بوده است ،تغییرات بسیار ناچیز است؛ بهصورتیکه در پایان این
مطالعه ،غلظت  PTX3به  0/85نانوگرم بر میلیلیتر رسید ( .)27این درحالی است که در پایان
مطالعة حاضر ،غلظت پنتراکسین در گروه مداخله به  2/02 ± 0/57نانوگرم بر میلیلیتر رسید.
مطالعات پیشین گزارش کردهاند که بیان ژن  PTX3در بیماران قلبی ،بیماران پس از سندرم حاد
کرونری ،بیماران دریچة قلب و بیماران نارسایی قلبی ،افزایش معناداری پیدا میکند و با شدت
1. Madsen
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بیماری قلبی ارتباط مستقیم دارد ( .)9بهنظر میرسد که افزایش  PTX3در بیماران قلبی -عروقی
یک پاسخ فیزیولوژیک جبرانی برای محافظت از بافت آسیبدیدة قلب پس از حوادث قلبی و
کرونری است .بههمیندلیل ،سطوح  PTX3در آزمودنیها باالتر از سطح طبیعی است .تغییرات
 PTX3پس از فعالیت ورزشی ممکن است ناشی از تغییرات گلبولهای سفید ،نوآدرنالین ،الکتات و
میلوپراکسیداز باشد و مکانیسم احتمالی کاهش  PTX3ممکن است تعدیل فعالیت آتروژنز و ترومبوز
در پالکهای آترواسکلروتیک باشد (.)22
در پژوهش حاضر ،پس از هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی ،سطوح  CRPپالسما در گروه مداخله
کاهش معناداری یافت .بهنظر میرسد که فعالیت ورزشی منظم اثرهای ضدالتهابی را القا میکند،
بدن را درمقابل خطر بیماریهای قلبی و عروقی مرتبط با التهاب ،ازجمله آترواسکلروز و بیماری
عروق کرونر محافظت نمیکند و غلظت  CRPرا در خون کاهش میدهد .کاهش معنادار  CRPدر
بیماران دیابتی پس از هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی گزارش شده است ( .)25همچنین ،این
یافتهها با نتایج حاصل از مطالعات فراتحلیلی اثرهای فعالیت ورزشی بر بیماران دیابتی ()28
همخوانی دارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که پس از هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی ،سطوح  PTX3در
بیماران غیردیابتی گروه مداخله کمتر از بیماران دیابتی است .سطوح پالسمایی  CRPدر بیماران
غیردیابتی پایینتر است؛ اما این تفاوت معنادار نیست .شواهد علمی نشان میدهند که فعالیتهای
ورزشی هوازی با شدت باال و ترکیب تمرینات مقاومتی و هوازی طوالنیمدت ،اثرهای ضدالتهابی را
القا میکنند ( .)18در بیماران دیابتی نوع دو ،فعالیتهای ورزشی با شدت باال باعث بهبود سطوح
 CRP ،TNF-αو  IL-6شدهاند ( .)25 ،29،30اوبربچ 1و همکاران بهبود سطوح پالسمایی  CRPرا
پس از چهار هفته تمرین هوازی گزارش کردند ( .)31همچنین ،بروزیچ  2و همکاران با مطالعه روی
بیماران دیابت نوع دوی بدون سابقة ابتال به بیماریهای قلبی گزارش کردند که  12هفته برنامة
بازتوانی قلبی شامل ترکیبی از ورزش هوازی با  70-75درصد اکسیژن مصرفی بیشینه و تمرین
مقاومتی با  60درصد یک تکرار بیشینه ،تغییری در سطوح  CRPایجاد نمیکنند ( )19که این
یافتهها با نتایج پژوهش حاضر همسو است .مطالعات دیگر گزارش دادند که درپی فعالیتهای
ورزشی هوازی ،سطوح  CRPتغییر نکردهاند که علت این مورد ممکن است درنتیجة پاسخهای
متفاوت بیماران دیابتی به فعالیت ورزشی باشد .در مطالعة حاضر ،در سطوح پالسمایی  CRPتفاوت
معناداری وجود نداشت؛ اما در بیماران غیردیابتی کمتر از بیماران دیابتی بود .پایینتربودن سطوح
 CRPبیماران غیردیابتی ممکن است بهدلیل استفاده از داروهای مختلف ایجادشده باشد؛ برای
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مثال ،مطالعات نشان دادهاند که در بیماران غیردیابتی استفاده از داروی روسیگلیتازون 1بر عملکرد
اندوتلیال تأثیرگذار است و درنتیجه ،باعث کاهش سطوح  CRPمیشود .یا اینکه بیماران دیابتی و
غیردیابتی که از داروهای کاهندة کلسترول استفاده میکنند ،تغییر چندانی در سطوح  CRPنشان
نمیدهند ( .)32،33در مطالعات مختلف ،کاهش وزن و شاخص تودة بدنی دراثر انجام فعالیتهای
ورزشی باعث بهبود بیومارکرهای التهابی در گروههای مختلف ازجمله در زنان ( )34و مردان چاق
( )35و در بیماران عروق کرونر با خطر باال ( )36گزارش شده است .نتایج مطالعة حاضر با مطالعة
میلر و همکاران در سال  2017همس و است که کاهش وزن دراثر فعالیت ورزشی هوازی بهمدت
شش ماه ،هیچگونه تأثیری بر بیومارکرهای التهابی ازجمله  CRPدر افراد دیابتی نوع دو نداشت؛
درحالیکه فعالیت ورزشی هوازی بهمدت  12ماه سبب کاهش این بیومارکر شد ( .)37در پژوهش
حاضر ،تغییرنکردن  CRPممکن است ناشی از مدت زمان کوتاه مداخله (هشت هفته فعالیت ورزشی
هوازی) بوده باشد .برخی مطالعات گزارش کردند که تمرینات ورزشی منظم شامل ترکیبی از
تمرینات مقاومتی و هوازی مستقل از تغییرات شاخص تودة بدنی میتوانند باعث کاهش
بیومارکرهای التهابی شوند ()38؛ اما برخی مطالعات دیگر تأکید دارند که کاهش حداقل  10درصد
از وزن بدن الزم است تا بیومارکرهای التهابی ازجمله  CRPشروع به کاهش کنند .این درحالی است
که براساس جدول شمارة دو ،مقادیر شاخص تودة بدنی در گروه کنترل دیابتی و غیردیابتی ،پس از
پایان مداخله افزایش داشته است.
درنهایت ،شواهد بهدستآمده از این مطالعة کارآزمایی بالینی نشان میدهند که هشت هفته برنامة
بازتوانی ورزشی با میانگین شدت  70درصد ضربان قلب بیشینه میتواند سطوح پالسمایی بیومارکر
 PTX3و  CRPرا در بیماران عروق کرونری دیابتی و غیردیابتی کاهش دهد .پاسخهای بیماران
غیردیابتی مطلوبتر بود؛ اما هر دو گروه میتوانند از مزایای فعالیتهای ورزشی بهرمند شوند.
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Abstract
The aim of this study was to investigate effects of aerobic exercise on plasma
pentraxin-3 and C-reactive protein in diabetic and non-diabetic coronary artery
disease (CAD) patients after revascularization interventions.59 male with CAD
participate in our study and dedicated in intervention group (IG, n=29, weight:
76.58±11.25 Kg, age: 58.65±6.75 years, Diabetic/nondiabetic:14.15) and control
group (CG, n= 30, weight: 76.13±14.79 Kg, age: 58.33±7.21,
Diabetic/nondiabetic:15.15). Patients in IG performed 8 weeks aerobic exercise at
70 % of maximum heart rate, 3-4 times a week each session 60 min supervised by
medical staff, CG has no physical activity program. Blood was drawn before and
after 8 weeks to measure plasma levels of pentraxin 3(PTX3) and C-reactive
protein (CRP). The analysis of variance (ANOVA) was used to compare pre-tests,
post-tests were analyzed by using analysis of covariance (ANCOVA) with control
of pre-tests value in P<0.05 level. After 8 weeks aerobic exercise Training PTX3
and CRP plasma levels decreased significantly in IG (P≤0.01), plasma levels of
PTX3 in non-diabetic patients was significantly lower than diabetic
patients(P≤0.05), there is no significant difference between plasma CRP
concentration in diabetic and non-diabetic patients (P>0.05). Aerobic exercise
training can decrease plasma levels of PTX3 and CRP in CAD patients, aerobic
exercise was more beneficial in non-diabetic than diabetic CAD patients.
Keywords: Pentraxin 3, C-Reactive Protein, Aerobic Exercise Training
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