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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي تأثير تمرين هوازي بر شاخصهاي منتخب استرس اکسيداتيو در بافت کليۀ رتهاي
مبتال به انفارکتوس قلبي بود .بدينمنظور 24 ،سر موش صحرايي نر ويستار چهار هفته ،پس از جراحي و بهصورت
تصادفي در سه گروه شم (تحت جراحي بدون ايجاد انفارکتوس) ( ،)n=8کنترل انفارکته ( )n=8و تمريني انفارکته
( )n=8قرار گرفتند .جهت انجام پژوهش ،گروه تمريني مبتال به انفارکتوس قلبي فعاليت دويدن زيربيشينه روي تردميل
جوندگان را طي  10هفته (پنج روز در هفته ،هر جلسه بهمدت  50دقيقه با شدت  17متر بر دقيقه) اجرا نمودند و در اين
مدت ،گروههاي شم و کنترل هيچگونه فعاليت ورزشي نداشته و در قفس نگهداري ميشدند .پس از اتمام پروتکل
تمريني ،سطوح فعاليت آنزيم هاي کاتاالز ،گلوتاتيون پراکسيداز ،گلوتاتيون احياشده و مالونديآلدهيد در بافت کليه
اندازهگيري گرديد .آناليز آماري دادهها نشان ميدهد که اختالف معناداري در سطح فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز
بافت کليه در گروههاي سهگانه وجود ندارد؛ اما سطوح فعاليت آنزيم کاتاالز و گلوتاتيون احياشدۀ بافت کليه در
گروههاي تمريني مبتال به انفارکتوس قلبي و کنترل مبتال به انفارکتوس کاهش معناداري را نسبت به گروه شم نشان
ميدهد .براساس نتايج ،اختالف معناداري در آنزيم کاتاالز و گلوتاتيون احياشده در بين گروههاي تمريني مبتال به
انفارکتوس قلبي و کنترل مبتال به انفارکتوس وجود ندارد .عالوهبراين ،سطح مالونديآلدهيد در موشهاي با انفارکتوس
قلبي بهطور معناداري افزايش پيدا کرده است؛ اما ميزان فعاليت اين آنزيم در گروه تمريني مبتال به انفارکتوس قلبي
بهطور معناداري کمتر از گروه کنترل مبتال به انفارکتوس ميباشد .نتايج بهدستآمده حاکي از آن است که مداخلۀ
ورزش دويدن پيوسته بهمدت  10هفته با ميانگين شدت کار معادل  65درصد حداکثر اکسيژن مصرفي از طريق کاهش
سطح پراکسيداسيون ليپيد سبب کاهش استرس اکسيداتيو و بهبود عملکرد بافت کليه پس از انفارکتوس قلبي
ميشود.
واژگان کلیدی :تمرينات استقامتي ،استرس اکسيداتيو ،انفارکتوس قلبي ،نارسايي مزمن کليه

* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
را شایعترین علت نارسایي قلبي گزارش
) (WHOانفارکتوس قلبي
سازمان بهداشت
کرده است ( .)1در ایاالت متحدۀ آمریکا ساالنه حدود  1/1میلیون مورد انفارکتوس میوکارد روی
ميدهد ( .)2دراینراستا ،مطابق با آمار وزارت بهداشت و درمان ایران 26 ،درصد از مرگ افراد
بهدلیل سکتۀ قلبي ميباشد؛ ازاینرو ،از آن بهعنوان مهمترین عامل مرگومیر انساني یاد شده است
( .)3انفارکتوس قلبي نهتنها عملکرد قلب را متأثر ميسازد ،بلکه با کاهش برونده قلب ،عملکرد
سایر اندامهای پیراموني از جمله کلیه را که بخش عمدهای از برونده قلب به آن جریان ميیابد،
تحتتأثیر قرار ميدهد ( .)4،5شواهد علمي نشان داده است که  MIبهطور قابلتوجهي شرایط
خفیف آسیب حاد و مزمن کلیوی را تشدید ميکند ( .)6اخیراً ،گزارش شده است که سرعت آسیب
به بافت کلیه پس از انفارکتوس قلبي در موشهای دیابتي نوع یک و نفروکتومي یکطرفه 3افزایش
ميیابد ( )7،8و درحقیقت ،آسیبهای حاد یا مزمن عملکرد بافت کلیه ،عامل ایجاد خطر برای ابتال
به بیماریهای قلبي ـ عروقي و برعکس ميباشد .اینگونه ارتباط پاتولوژیک دوسویه" ،سندرم قلب ـ
جهاني1

(2)MI

کلیوی" 4نامیده ميشود (.)9
آتروفي توبولها ،اختالل عروق کلیوی ،تشکیل بافت گرانوله ،فیبروزشدن توبولهای بینابیني و
التهاب و استرس اکسیداتیو از مهمترین پیامدهای انفارکتوس قلبي در بافت کلیه ميباشند .آسیب
به گلومرول بافت کلیه منجر به کاهش قابلتوجه پاالیش مواد زاید و درنهایت ،کاهش عملکرد نفرون
ميشود ( .)6،10دراینزمینه ،منتو 5و همکاران افزایش مقاومت عروق کلیوی ،کاهش  18درصدی
جریان خون کلیوی و کاهش  14درصدی سهم برداشت بافت کلیه از برونده قلبي را در چهار هفته
پس از انفارکتوس قلبي گزارش کردهاند (.)11
تاکنون ،مکانیسم و عوامل اساسي رایج در اختالالت عملکرد کلیه پس از  MIمشخص نشده است و
این احتمال وجود دارد که با پدیدۀ انقباض عروق و کاهش جریان خون ،زمینۀ ایجاد استرس
اکسیداتیو در بافت کلیه فراهم گردد .در این ارتباط ،نشان داده شده است که انفارکتوس قلبي از
طریق فعالکردن مسیر التهابي و افزایش پراکسیداسیون لیپید در کلیه منجر به آسیب به

سلولهای کلیوی و درنتیجه ،کاهش میزان فیلتراسیون گلومرولي در دو تا سه هفته پس از
 MIميشود (.)12،13
1. World Health Organization
2. Myocardial Infarction
3. Uunilateral Nephrectomy
4. Cardiorenal Syndrome
5. Mento
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چنانچه در سلولهای کلیه ،تولید کنترلنشده و جریان دائمي گونههای اکسیژن فعال بهطور کافي
بهوسیلۀ آنتياکسیدانها خنثي نشود ،منجر به آسیب نفرون ميگردد .دراینراستا ،عنوان شده است
که تولید رادیکالهای آزاد موجب پراکسیداسیون لیپیدی غشا گردیده و درنتیجه ،اغلب اعمال
حیاتي سلول تحتتأثیر قرار ميگیرد (.)14
درمقابل ،شواهد علمي خاطرنشان ميکنند که تمرینات ورزشي ،اثرات مفیدی بر عملکرد کلیه در
بیماران با نارسایي کلیوی دارد؛ اما مکانیسم دقیق این اثرگذاری مشخص نميباشد (.)15،16
دراینزمینه ،سوزا 1و همکاران ( )2012نشان دادند که هشت هفته فعالیت هوازی از طریق افزایش
سوپراکسید دیسموتاز ( )SOD2و گلوتاتیون پراکسیداز ( )GPx3موجب بهبود استرس اکسیداتیو در
بافت کلیۀ موشهای با نارسایي مزمن کلیوی ميشود (.)17
بهطورکلي و با مالحظۀ پیشینههای علمي ،استرس اکسیداتیو در بافت کلیه بهدنبال انفارکتوس
قلبي بروز ميکند .عالوهبراین ،تمرینات ورزشي سبب بهبود استرس اکسیداتیو در بافت کلیه
ميشود .حال ،این پرسش مطرح ميشود که آیا مداخلۀ تمرینات هوازی ميتواند استرس اکسیداتیو
ایجادشده در بافت کلیۀ رتهای مبتال به انفارکتوس قلبي را کاهش دهد؟
روش پژوهش
این مطالعۀ تجربي در ارتباط با موشهای صحرایي نر نژاد ویستار شش هفتهای (با وزن  160تا 180
گرم) که از مرکز پرورش حیوانات دانشگاه شهیدبهشتي تهیه شده بودند ،انجام گرفت .شایانذکر
است که حیوانات در آزمایشگاه استاندارد جوندگان در شرایط  12ساعت روشنایي و 12ساعت
تاریکي با میانگین دمای محیط  22±2درجۀ سانتيگراد و دسترسي به مقادیر دلخواه آب و غذای
مخصوص نگهداری شدند.
مراحل ايجاد انفارکتوس :ابتدا ،حیوانات با تزریق درونصفاقي پنتوباربیتال سدیم

( 50میلي گرم به

ازای هر کیلوگرم وزن بدن) بیهوش شدند و ناحیۀ قفسۀ سینۀ آنها کامالً تراشیده شده و با پنبه و الکل
تمیز گردید .پس از انتوبهکردن ،حیوان به دستگاه ونتیالتور 4متصل شد .الزمبهذکر است که
1. Souza
2. Superoxide Dismutase
3. Glutathione Peroxidase
4. Small Animal Ventilator Harvard Model 683- USA
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ونتیالتور با مخلوطي از هوای اتاق و کربوژن با تعداد تنفس 70ـ 60بار در دقیقه تنظیم گردید.
سپس ،برش در سمت چپ قفسۀ سینه در فضای بین دندهای چهارم ایجاد گشت .در این
وضعیت ،عمل برش با دقت اعمال گردید؛ بهطوریکه به ریۀ چپ یا قلب آسیبي نرسد .درادامه ،با
عبوردادن نخ سیلک ( )6/0از زیر شریان پایینروندۀ قدامي و گرهزدن آن ،ایسکمي دائم ایجاد
گردید .ذکر این نکته ضرورت دارد که در حین جراحي ،تغییرات الکتروکاردیوگرام توسط دستگاه
پاور لب 1ثبت ميشد .از انقباضات زودرس بطني )PVC( 2و باال رفتن قطعۀ  ST3برای اثبات ایجاد
انفارکتوس قلبي استفاده گردید و درنهایت ،الیههای عضالني و پوست بخیه شدند .عالوهبراین ،دمای
بدن حیوان بهوسیلۀ یک پروب رکتال که به ترمومتر دیجیتال آمارل (ساخت آلمان) متصل بود ،در
دامنۀ  37±1نگهداری گردید .پس از پایان این پروسه ،حیوان درمعرض اکسیژن خالص قرار گرفت
تا بهتدریج به هوش آید .شایانذکر است که تمامي مراحل جراحي در گروه شم انجام گرفت؛ اما
مرحلۀ انسداد شریان کرونر قدامي نزولي میوکارد انجام نشد .آنگاه حیوان برای قرارگرفتن در
وضعیت ریکاوری ،به قفس بازگردانده شد و آب و غذای کافي در اختیار وی قرار گرفت.
چهار هفته پس از عمل جراحي و ایجاد انفارکتوس موضعي 24 ،رأس از موشهای تحت عمل
جراحي قرارگرفته و به سه گروه مساوی هشتتایي شامل :شم (تحت جراحي بدون ایجاد
انفارکتوس)؛ موشهای دچار انفارکتوس قلبي و بدون مداخلۀ تمرین ورزشي ()Con-MI4؛ موشهای
انفارکته با تمرین ورزشي ( )Ex-MI5تفکیک شدند .گروه  Ex-MIچهار هفته پس از عمل جراحي به
انجام دویدن زیربیشینۀ پیوسته روی تریدمیل مخصوص جوندگان واداشته شدند و برنامۀ تمرین
ظرف  10هفته روی نوارگردان ویژۀ جوندگان در سطح هموار و بدون شیب اجرا گردید .الزمبهذکر
است که این برنامه بهصورت پنج نوبت ورزش در هفته بود که در هفتۀ نخست ،دویدن با شدت
زیربیشینه و سرعت  10متر در دقیقه آغاز گشت و سپس ،هر هفته بهتدریج بر سرعت دویدن افزوده
شد تا در پایان هفتۀ دهم به  17متر در دقیقه رسید .بههمینترتیب ،مدت تمرین هوازی از 10
دقیقه آغاز شد و در پایان هفتۀ دهم به  50دقیقه افزایش پیدا کرد ()18؛ این درحالي است که
گروههای شم و کنترل در سراسر مداخلۀ آزمایش ،هیچگونه فعالیت ورزشي نداشته و درون قفس
نگهداری شدند.

1. ML750 Power Lab/4sp, AD Instruments, USA
2. Premature Ventricular Contraction
3. S-T Elevation
4. Control-Myocardial Infarction
5. Exercise-Myocardial Infarction
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بافتبرداري 48 :ساعت پس از پایان پروتکل تمریني (هفتۀ دوازدهم پس از ایجاد انفارکتوس
قلبي) ،حیوانات در داخل دسيکاتور که حاوی پنبۀ آغشته به کلروفرم بود ،بیهوش شدند .پس از
بازکردن شکم حیوان ،بافت چربي اطراف کلیه برداشته شد و بافت قسمت قشری کلیۀ سمت چپ
حیوان بهعنوان نمونه جدا گردید .درادامه ،نمونهها بالفاصله در داخل میکروتیوبهای دو میليلیتری
قرار داده شدند و در دمای  -70درجۀ سانتيگراد نگهداری گردیدند .بهمنظور هموژنیزاسیون نمونۀ
بافتهای جداشده از کلیه ،نمونهها بر روی یخ هموژن گشت و بهمدت  15دقیقه با سرعت 12000g
در سانتریفیوژ یخچالدار سانتریفیوژ گردید و از محلول رویي جهت اندازهگیری شاخصهای
آنتياکسیداني آنزیمي گلوتاتیون پراکسیداز ( ،)GPxگلوتاتیون احیاشده ( ،)GSHکاتاالز ( )CATو
شاخص پراکسیداسیون لیپیدی مالوندیآلدهید ( )MDAاستفاده شد.
 GPxنیز بهوسیلۀ کیت راندوکس و با روش برادفورد اندازهگیری گردید ( .)19بهطورکليGPx ،
موجود در بافت کلیه ،گلوتاتیون احیاشده ( )GSHرا بهوسیلۀ کومن هیدروپراکسید ( )ROOHکاتالیز
ميکند .در حضور گلوتاتیون ردکتاز ( )GRو  ،NADPHگلوتاتیون اکسیدشده ( )GSSHهمزمان با
اکسایش  NADPHبه ،NADP+به شکل احیاشده بازميگردد که در این واکنش ،کاهش میزان جذب
در طول موج  340نانومتر اندازهگیری ميشود .الزمبهذکر است که اندازۀ فعالیت  GPxبرحسب واحد
بر میليگرم پروتئین بافتي ( )U/mg Proteinثبت گردید.
درادامه ،سنجش سطح گلوتاتیون ( )GSHبافت کلیه مطابق با واکنش محلول رویي ،هموژن گشته و
بـا واسـطۀ بـافرتریس  0/02درصد حاوی  )0/02( EDTAموالر با ) (PH=8.9و )(DTNB
(0/01موالر) و جذب با طول موج  412نـانومتر به روش سیدالک اندازهگیری گردید (.)20
عالوهبراین ،سطح آنزیم کاتاالز ( )CATدر بافت کلیه براساس توانایي آن در تجزیۀ  H2O2بهوسیلۀ
کیت تجاری کایمن آمریکا و به روش آئبي 1اندازهگیری شد ( .)21بهطورکلي ،اتانول مطلق
( )0.01ml/mlبه حجم معیني از هموژن کلیه اضافه گردید و ظرف 30دقیقه در یخ انکوبه گشت.
سپس ،تریتون  10 x-100درصد و غلظت یک درصد اضافه شد .این محلول برای اندازهگیری فعالیت
آنزیم مورد استفاده قرار گرفت .این واکنش با اضافهکردن ( )0/05میليلیتر  30 H2O2میليموالر به
نمونۀ بافت در بافر فسفات پتاسیم  50میليموالر با  PHمعادل هفت آغاز گردید و درادامه ،جذب
طي سه دقیقه با طول موج  240نانومتر ثبت شد .ذکر این نکته ضرورت دارد که یک واحد کاتاالز،
1. Aebi
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معادل با یک میکرومول از  H2O2است که در یک دقیقه تجزیه ميشود .فعالیت این آنزیم برحسب
واحد بر میليگرم پروتئین محاسبه گردید.
عالوهبراین ،از اندازهگیری سطح مالوندیآلدهید تولیدشده در فرایند پراکسیداسیون لیپید برای
مطالعۀ پراکسیداسیون لیپید در ارزیابي استرس اکسیداتیو استفاده گردید .اندازهگیری
مالوندیآلدهید بهوسیلۀ دستگاه اسپکتروفتومتر 1و به روش اوچیاما انجام شد ( .)22بهطورکلي،
مالوندیآلدهید با اسید تیوباربیتوریک )TBA( 2کمپلکس رنگي ایجاد کرده که در طول موج 532
نانومتر جذب نوری دارد .از تترامتوکسي پروپان نیز بهعنوان مادۀ استاندارد استفاده شد .بدینمنظور،
مقدار  120میکرولیتر از محلولهای استاندارد و نمونه در لولۀ آزمایشگاهي مخصوص ریخته شد و به
هریک از آنها مقدار  100میکرولیتر آب مقطر سدیم دودسیل سولفات ( )SDSو  600میکرولیتر
محلول  TBAاضافه گردید .پس از یک ساعت نگهداری در حمام آبجوش ،لولهها خنک شده و به
هر محلول ،یک میليلیتر مخلوط بوتانول ـ پیریدین (نسبت یک به  )15اضافه شد .سپس ،فاز رویي
حاوی کمپلکس صورتيرنگ با سانتریفیوژ جدا گشته و جذب نوری آن در طول موج  532نانومتر
اندازهگیری گردید .شایانتوجه است که مالوندیآلدهید برحسب نانومول بر میليگرم پروتئین ثبت
گردید.
3
متغیرهای مورد مطالعه بهوسیلۀ نرمافزار آماری بسته آماری برای علوم اجتماعي )  (SPSSنسخۀ 20
آنالیز شدند و توزیع نرمال هریک از دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو ـ ویلک بررسي گردید.
همچنین ،بهمنظور مقایسۀ میانگین میانگروهي از آزمون واریانس یکطرفه ) )ANOVAو تست
تعقیبي توکي با سطح معناداری ) (P<0.05استفاده شد .ذکر این نکته ضرورت دارد که دادهها
بهصورت میانگین±خطای استاندارد میانگین گزارش شدهاند.
نتایج
نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان ميدهد که میزان فعالیت  GPXبافت کلیه در گروههای سهگانه
اختالف معناداری ندارد (( )F= 2.7, P=0.65شکل شمارۀ یک).

1. Spectrophotometer
2. Hiobarbitoric Acid
)3. Statistical Package for Social Science (SPSS
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شکل 1ـ ميزان فعاليت  GPXبافت کليه در گروههاي موردمطالعه
* دادهها بهصورت میانگین±خطای استاندارد نشان داده شده است.

یافتهها نشان ميدهند که میزان سطح  GSHبافت کلیه در سه گروه تحتمطالعه اختالف معناداری
دارد ( .)F= 11.4 ،P=0.001نتایج تست تعقیبي نیز از اختالف معنادار  GSHبافت کلیه در گروههای
 Con-MIو  Shamحکایت ميکند ( .)P=0.03عالوهبراین ،اختالف سطح  GSHبافت کلیه در دو
گروه انفارکتۀ ورزشکرده ( )Ex-MIو سالم بدون انفارکته (شم) معنادار ميباشد ()P=0.01؛ اما،
اختالف سطح  GSHگروههای  Ex-MIو  Con-MIمعنادار نیست (( )P= 0.7شکل شمارۀ دو).

شکل 2ـ سطح  GSHبافت کليه در گروههاي مختلف
* نشانۀ اختالف معنادار نسبت به گروه شم
دادهها بهصورت میانگین±خطای استاندارد نشان داده شدهاند.
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عالوهبراین ،سطح آنزیم کاتاالز بافت کلیه ،اختالف معناداری را در گروههای موردمطالعه نشان
ميدهد ( .)F= 12.7 ،P=0.001تست تعقیبي توکي نیز حاکي از آن است که سطح فعالیت این آنزیم
در گروههای  Con-MIو شم اختالف معناداری دارد ( .)P= 0.01همچنین ،تفاوت سطح این آنزیم در
گروههای  Ex-MIو شم معنادار ميباشد ()P= 0.01؛ اما اختالف سطح فعالیت کاتاالز گروههای
انفارکته  Ex-MIو  Con-MIمعنادار نیست (( )P=0.8شکل شمارۀ سه).

*

شکل 3ـ فعاليت کاتاالز بافت کليه در سه گروه تحتمطالعه
* نشانۀ اختالف معنادار نسبت به گروه سالم شم
دادهها بهصورت میانگین±خطای استاندارد ارائه شدهاند.

ازسویدیگر ،نتایج تست آماری ،میزان شاخص پراکسیداسیون لیپیدی متفاوتي را بین گروههای
موردمطالعه نشان ميدهد ( .)F= 10.8 ،P=0.001همچنین ،میزان  MDAدر گروه  Con-MIنسبت
به گروه شم بهطور معناداری افزایش پیدا کرده است ( .)P= 0.001نتایج تست تعقیبي نیز بیانگر آن
است که میزان  MDAدر گروه  Ex-MIنسبت به گروه  Con-MIکمتر ميباشد ()P=0.001؛ اما
نسبت به گروه شم در سطح باالتری قرار دارد (( )P=0.02شکل شمارۀ چهار).
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*

شکل 4ـ سطح  MDAبافت کليه در سه گروه موردمطالعه
* نشانۀ اختالف معنادار نسبت به گروه شم؛  #نشانۀ کاهش معنادار با گروه Con-MI؛
دادهها بهصورت میانگین±خطای استاندارد ارائه شدهاند.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش نشان داده شد که انفارکتوس قلبي ،میزان  CATو  GSHرا بهطور معناداری کاهش
داده و منجر به افزایش چشمگیر  MDAدر بخش قشری کلیه ميشود؛ اما تأثیری بر میزان GPx
کلیه ندارد .همچنین ،نتایج حاکي از آن بود که مداخلۀ تمرینات دویدن زیربیشینه پس از
انفارکتوس قلبي ،تأثیری بر شاخصهای آنزیمي آنتياکسیداني  GPx ،CATو  GSHندارد؛ اما بر
کاهش میزان  MDAبخش قشری بافت کلیه اثرگذار ميباشد .این نتایج نشان ميدهد که تمرینات
ورزشي زیربیشینه پس از انفارکتوس قلبي ميتواند اثرات مفیدی بر کاهش میزان پراکسیداسیون
لیپید بافت کلیه داشته باشد.
تاکنون ،پژوهشي در ارتباط با تأثیر تمرینات ورزشي بر سطح فعالیت آنزیمهای آنتياکسیداني و
تولید گونههای فعال اکسیژن در بافت کلیۀ رتهای مبتال به انفارکتوس قلبي صورت نگرفته است؛
بههمیندلیل ،سطح این شاخصها در بافت هدف (کلیه) با ویژگي انفارکتوس قلبي بهطور دقیق
مشخص نميباشد.
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دراینزمینه ،در اندک مطالعات صورتگرفته نشان داده شده است که نه هفته تمرین شنا ،تأثیری بر
میزان آنزیم  CATموشهای مبتال به پرفشارخوني عروق کلیوی ندارد ( )23که این امر با یافتههای
پژوهش حاضر همسو ميباشد
2
دراینراستا ،سمین )24( 1و لو ( )25در مطالعات خود عنوان کردند که هشت و  10هفته فعالیت
استقامتي ،بهترتیب تأثیری بر میزان فعالیت آنزیمهای  GPxو  GSHبافت کلیه در موشهای سالم
ندارد .گو 3و همکاران ( )2015نیز نشان دادند که  12هفته تمرینات ورزشي با کاهش میزان تولید
 MDAپالسما و کلیه ،منجر به بهبود عملکرد کلیه در موشهای مبتال به پرفشارخوني ميشود
(.)26
درمقابل ،یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهش اوزدمیر 4و همکاران ( )2014که بیان نمودند
میزان گلوتاتیون بافت کلیه در پي نه هفته تمرین شنا پس از ایجاد پرفشارخوني عروق کلیوی
افزایش ميیابد ،مطابقت ندارد ( .)23در این ارتباط ،لو و همکاران عدم تغییر سطح  MDAکلیه پس
از اجرای پروتکل تمریني استقامتي  10هفته دویدن روی تریدمیل را گزارش نمودند (.)25
فرضیۀ ویژۀ پژوهش حاضر این بود که تمرینات هوازی ،استرس اکسیداتیو ناشي از ایجاد انفارکتوس
رتهای نر در بافت کلیه را کاهش ميدهد .البته ،تفاوت حاصل در این پژوهش نسبت به برخي از
مطالعات دیگر چندان دور از انتظار نميباشد؛ زیرا ،پاسخ استرس اکسیداتیو به فعالیت ورزشي،
تحتتأثیر عواملي از قبیل :وضعیت سالمتي ،سن ،جنس ،نژاد ،ژنتیک ،سطح پایۀ آمادگي ،پاسخهای
متفاوت بافتي ،شدت کار ،مدت و نوع تمرین ورزش ميباشد .پروفایل تغییرات آنتياکسیدانها نیز از
بافتي به بافت دیگر متفاوت است ( .)27عالوهبراین ،گوناگوني شاخصهای پراکسیداسیون لیپیدی و

شیوههای اندازهگیری متفاوت مارکرهای استرس اکسیداتیو و حساسیت آنها در پژوهشهای
مختلف ميتواند مزید بر علت بوده و نتایج ناهمسویي را بهدنبال داشته باشد (.)28
یافتههای این پژوهش درمورد عدم تغییر شاخصهای آنتياکسیداني در پاسخ به تمرینات
ورزشي با نتایج بسیاری از مطالعات دیگر که دراینزمینه صورت گرفته است ،همخواني دارد
( .)29بهطورکلي ،نشان داده شده است عاملي که منجر به افزایش شاخصهای
آنتياکسیداني ميشود ،افزایش تولید رادیکالهای آزاد ميباشد .پس از سازگاری با تمرینات

1. Semin
2. Liu
3. Gu
4. Özdemir
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ورزشي ،میزان تولید رادیکالهای آزاد کاهش ميیابد و بافت نیازی به افزایش شاخصهای
آنتياکسیداني نخواهد داشت (.)30
حال ،سؤال اساسي این است که تمرینات ورزشي در موشهای انفارکتهشده ،چگونه استرس
اکسیداتیو قشر کلیه را کاهش ميدهد؟ اگرچه مکانیسم دقیق اثر فعالیت هوازی بر کاهش
نفروتکسیسیتي و استرس اکسیداتیو بافت کلیه مشخص نميباشد؛ اما تصور ميشود که فعالیت
هوازی از طریق تأثیر بر سیستم اعصاب مرکزی و آزادسازی شبهافیوني؛ بهویژه بتااندروفین ،منجر به
کاهش استرس اکسیداتیو در بدن گردد .مکانیسم احتمالي دیگر آن است که تمرینات ورزشي سبب
افزایش سایتوکینهای ضدالتهابي مانند  IL-10ميشود .دراینراستا ،نشان داده شده است که
گیرندهای  IL-10بر روی کلیه قرار دارد .با فعالشدن گیرندههای  IL-10روی قشر کلیه از طریق
فعالشدن فاکتور نسخهبرداری  ،Nrf2میزان بیان ژن  SODافزایش یافته و از این طریق منجر به
افزایش ظرفیت دفاعي آنتياکسیداني در بافت کلیه ميشود ( .)31همچنین ،عنوان شده است که
بین کمپلکس  Iو  IIو کمپلکس  IIو  ،IIIرنجیرۀ انتقال الکتروني در میتوکندی کلیۀ موشهای با
عارضۀ پرفشارخوني دچار نقص ميشود و این تغییرات منجر به استرس اکسیداتیو ميگردد.
دراینراستا ،نشان داده شده است که تمرینات ورزشي منجر به بهبود کارایي زنجیرۀ انتقال الکتروني
بین کمپلکس  Iو  IIIو افزایش پروتئین جفتنشدۀ  )UCP21( 2-ميشود و این تغییرات درنهایت
منجر به کاهش تولید رادیکالهای آزاد ميگردد ( .)26در این ارتباط ،در پژوهش حاضر نشان داده
شد که تمرینات ورزشي از طریق کاهش  MDAمنجر به کاهش استرس اکسیداتیو در قشر کلیۀ
رتهای مبتال به انفارکتوس ميشود.
ازسویدیگر ،گزارش شده است که در نارسایي مزمن کلیوی ،میزان  NFκBافزایش ميیابد و این
فاکتور باعث تولید بیشتر رادیکالهای آزاد ميشود .تولید بیشتر رادیکالها نیز منجر به تولید بیشتر
 NFκBگشته و این چرخه باعث آسیب بیشتر بافت کلیه ميشود .دراینراستا ،پژوهشگران نشان
دادهاند که تمرینات ورزشي از طریق کاهش  NFκBو  TNF-αمانع از تولید بیشتر رادیکالهای آزاد
در بافت کلیه ميگردد ( .)32پودورسکا 2و همکاران ( )2007نیز در پژوهش خود گزارش کردند
یکي از عواملي که منجر به کاهش تولید رادیکالهای آزاد در بافت کلیه پس از تمرینات ورزشي
ميشود ،کاهش آنزیم آنژیوتنسین  IIناشي از سازگاری با تمرینات است.
)1. Uncoupling Protein 2 (UCP-2
2. Podhorska
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یکي از محدودیتهای پژوهش حاضر این بود که میزان کراتینین و فیلتراسیون گلومرولي
( )GFR1که شاخصهای مهمي از میزان آسیب کلیوی و شاخص عملکرد آن ميباشند،
اندازهگیری نگردید؛ لذا ،پیشنهاد ميشود در مطالعات آینده بهمنظور ارزیابي تأثیر تمرینات ورزشي
بر عملکرد کلیه پس از انفارکتوس قلبي ،عالوه بر ارزیابيهای ایمونوهیستوشیمیایي ،این دو فاکتور
نیز مورد سنجش قرار گیرند.
بهطورکلي ،در پژوهش حاضر نشان داده شد که برنامۀ  10هفته فعالیت دویدن هوازی زیربیشینه
متعاقب ایجاد انفارکتوس قلبي ،تأثیر بارزی بر فعالیت شاخصهای آنتياکسیدانهای آنزیمي
منتخب ( GSH ،GPxو  )CATبافت کلیۀ رتهای انفارکته ندارد .بهنظر ميرسد که مداخلۀ ورزش
استقامتي بر پاسخ آنتياکسیدانهای منتخب ،از شدت کار باال (بهعنوانمثال 30 ،متر در دقیقه
معادل 80درصد  )vo2maxبرای ایجاد امکان بروز سازگاری متابولیک در بافت کلیه پس از
انفارکتوس قلبي برخوردار نميباشد.
بااینحال ،پروتکل تمریني منتخب با کاهش تولید مالوندیآلدهید بهعنوان ایندکس آسیب
اکسایشي در شرایط انفارکتوس قلبي ،سطح پراکسیداسیون لیپید را نسبت به شرایط انفارکتوس
بدون تمرین در بافت کلیه کاهش داده و منجر به کاهش استرس اکسیداتیو ایجادشده در بافت
هدف انفارکته ميگردد .شایانذکر است که مطالعات اندکي درمورد سندرم قلبي ـ کلیوی صورت
گرفته است و در آینده نیاز به مطالعات بیشتری دراینزمینه ميباشد.
پيام مقاله 10 :هفته فعالیت هوازی با شدت متوسط از طریق کاهش استرس اکسیداتیو ميتواند
منجر به بهبود عملکرد بافت کلیه پس از انفارکتوس قلبي شود.
تشکر و قدردانی
این مطالعۀ تجربي از محل پژوهانۀ نویسندۀ اول انجام گرفته است و بدینترتیب نویسندگان از حوزۀ
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعليسینا که با اختصاص بودجۀ الزم ،انجام آزمایشهای این
طرح را فراهم آوردند ،تشکر مينمایند.

1. Glomerular Filtration Rate
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Abstract
The aim of this study was the effects of 10 weeks aerobic training on
oxidative stress in the kidney rats with myocardial infarction (MI). Four
weeks after surgery, 24 male wistar rats randomly divided into three
followed groups: sham surgery without MI (n=8), Control with myocardial
infarction (Con-MI) and 3: Exercise training with myocardial infarction (ExMI). Ex-MI group running on a treadmill for 10 weeks (5 days per week, 50
min.day-1 with 17 m.min-1). While the sham and control groups throughout
the period of the test intervention, did no exercise and were kept in cages.
Catalase (Cat), glutathione peroxidase (GPx), reduced glutathione (GSH) as
an antioxidant index and malondialdehyde (MDA) as a lipid peroxidation
index were measured. Statistical analyses showed that the level of GPx was
not significant difference among three experimental groups, but the levels of
Cat and GSH were significantly lower in the Ex-MI and Con-MI groups
compared with the Sham group. Also, there are no any different between
Ex-MI and Con-MI groups with respects to the Cat and GSH activities.
MDA levels significantly increased after myocardial infarction. In this
regards analyses showed that MDA decreased in response to exercise
training. These results demonstrated that ten weeks of moderate aerobic
exercise intensity decreased renal stress oxidative by reducing lipid
peroxidation levels and probably prevent the chronic renal failure in rats
with myocardial infarction.
Keywords: Endurance Training, Oxidative Stress, Myocardial Infarction,
Chronic Renal Failure

*

Corresponding Author

Email: Kamal_ranjbar2010@yahoo.com

