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Abstract
Background: Myocardial infarction is the irreversible cell death of a part of cardiac muscle as a
result of a cut in blood flow. Atrial and ventricular natriuretic peptides (ANP & BNP) are strong
indicators of myocardial infarction.This study aimed to evaluate the effect of six weeks intensive
periodic training on the NT-pro BNP, BNP and ANP in rats after myocardial infarction.
Methods: Twelve Wistar male rats of 10 weeks old and mean weight 250-300gr were allocated in
two groups with six rats in each group of experimental (60 minutes interval running on a treadmill,
each cycle including four minutes of running with an intensity of 80-95% VO2max and two
minutes of active recovery with a 45-50% VO2max intensity, three days a week for six weeks) and
control group (without any precedent of training). Real-time PCR was used to assess the
expression of NT-pro BNP, BNP and ANP genes after inducing MI (by blocking left coronary
artery by surgery). Data were analyzed using independent t-test and SPSS 18 (α≤0.05).
Findings: The findings showed that there was significant decrease in the NT-pro BNP (p=0.001)
and asignificant decrease in BNP and ANP respectively (P=0.067 and P≤0.475) after six weeks of
intensive periodic training group compared to the control group.
Conclusion: In general, adaptation to intensive periodictraining was able to control and moderate
the secretion of NT-proBNP and reduce BNP and ANP hormone secretion.
Key words: Myocardial Infarction Heart Hormone, Training
Sadra Med Sci J 2019; 7(1): 1-10.
Received: Feb. 10th, 2019
Accepted: Feb. 20th, 2019

*

Corresponding Author: Ghahramani M. Department of Exercise Physiology, Gilan-E-Gharb Branch, Islamic Azad University,
Gilan-E-Gharb,Iran, mehran.physiology@gmail.com

http://smsj.sums.ac.ir

مهران قهرمانی و سارا کربالیی فر

 /2دوره  ،7شماره  ،1زمستان 1397

مجــــله علـــوم پزشکی صدرا

مقاله پژوهشی

دوره  ،7شماره  ،1زمستان  ،1397صفحات  1تا 10

)(Original Article

تاريخ پذيرش 97/12/1 :تاريخ دريافت97/11/21 :

تاثیر شش هفته تمرين تناوبی خیلی شديد بر مقادير بیان ژن  ANP ،NT0-proBNPو BNP
عضله قلبی در رتها پس از ابتال به آنفارکتوس میوکارد
2

مهران قهرمانی ،*1سارا کرباليی فر

1گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گیالن غرب ،گیالن غرب ،ایران
2دکترای فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه تهران ،پردیس بین الملل کیش ،کیش ،ایران

چکیده
مقدمه :آنفارکتوس میوکارد ،مرگ سلولی غیرقابل برگشت بخشی از عضله قلب در نتیجه قطع جریان خون است .پپتیدهای
ناتریورتیک دهلیزی و بطنی( ANPو  ) BNPنشانگرهای قوی وقوع آنفارکتوس میوکارد می باشند .این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر
شش هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن های  NT-pro BNPو  BNPو ANPدر رتها پس از انفارکتوس میوکارد انجام
شد.
مواد و روش :دوازده سررت نر نژاد ویستار  10هفته ای با وزن  250تا  300گرم در دو گروه شش نفره تجربی ( 60دقیقه دویدن
تناوبی روی تردمیل ،هر تناوب شامل چهار دقیقه دویدن با شدت  95 - 80درصد  VO2maxو دو دقیقه ریکاوری فعال با شدت – 45
 50درصد  ،VO2maxسه روز در هفته ،شش هفته) و کنترل (بدون تمرین) قرار گرفتند .بیان ژن های NT-pro BNPو
BNPو ANPپس از ابتالی رت ها به آنفارکتوس میوکارد پس از شش هفته تمرین با روش  Real-time PCRبررسی و توسط
روش ∆∆ ctکمی سازی شدند .دادهها با روش تی مستقل با استفاده از نرم افزار  spss18تجزیه و تحلیل شدند(.)α≤0.05
يافتهها :یافتهها نشان داد شش هفته تمرین تناوبی خیلی شدید NT-pro BNP ،را به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش
میدهد( )P=0.001و همچنین باعث کاهش غیرمعنادار  BNPو  ANPنیز می شود(به ترتیب  P=0.067و )P≤0.475
بحث و نتیجه گیری :سازگاری با تمرین تناوبی خیلی شدید باعث کنترل و تعدیل  NT-pro BNPشده و ترشح هورمون  BNPو
 ANPرا در تمرین کردهها نسبت به گروه بدون تمرین کاهش می دهد.
واژه گان کلیدی :سکته قلبی ،هورمون قلبی ،تمرین

*نویسنده مسئول :مهران قهرمانی ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گیالن غرب ،گیالن غرب ،ایرانmehran.physiology@gmail.com ،

http://smsj.sums.ac.ir

تاثیر شش هفته تمرین تناوبی 3/ . . .

مجله علوم پزشکی صدرا

مقدمه

 )monophosphateرا فعال میسازد ،cGMP .پروتین

سکته قلبی یا آنفارکتوس میوکارد ( MI, Myocardial

کیناز را فعال میکند که این آنزیم به نوبه خود باعث

 ،)infractionاز انهدام و مرگ سلولی دائم و غیرقابل

افزایش فعالیت پمپ کلسیم در قشر سلول عضله صاف

برگشت بخشی از عضله قلب به علت ایسکمی شدید در آن

میشود .نتیجه امر ،کاهش کلسیم داخل سلولی است که

قسمت از قلب و درنتیجه انسداد عروق تغذیهکننده عضله

منجر به شل شدن عضله صاف خواهد شد( .)3همچنین

قلب روی میدهد و اغلب با نشانه هایی از قبیل افزایش

این هورمون از طریق کنترل پیام آور ثانویه ،cGMP

آنزیم ها (تروپونین  ،Tکراتین کیناز و )....و هورمون های

سنتز کالژن در فیبروبالست های قلبی را مهار میکند و

قلبی یا همان پپتیدهای ناتریورتیک دهلیزی و

باعث آسیب به بافت قلب میشود( .)2فیبروزیز ناشی از

بطنی( BNP: ،ANP: Atrial natriuretic peptide

 MIبا افزایش مقادیر  TGFبتا یک (Transforming

 )Brain natriuretic peptideهمراه می باشد .لذا

) growth factor beta 1و فاکتور رشد فیبروبالست

سنجش مقادیر این هورمون ها میتواند ارزش تشخیصی

بازی و آنژیوتنسین IIو همچنین ماکروفاژها باعث تحریک

در نارسایی قلبی داشته باشد ( .)1در این بین هورمونهای

ترشح  ANPمی شوند(.)2

قلبی( ANPو (BNPبا آثار فیزیولوژیک بسیاری که دارند

 BNPنیز دیگر نروهورمون ساخته شده توسط سلولهای

از جمله تاثیر بر کلیه با افزایش در حجم ادرار و

بطنی قلب است و در پاسخ به استرسهای کششی و اضافه

الکترولیتها ،افزایش دفع سدیم و در نتیجه خاصیت

بار حجمی و همچنین باال رفتن فشار آن از میوسیت های

ناتریورتیک آن ها و افزایش در فیلتراسیون گلرومرول و

قلبی آزاد میشود .در نتیجه این فشارها pre-pro-BNP

کاهش برون ده و کامپلیانس عروق کرونر در قلب و انبساط

به  pro-BNPو سپس به  BNPتبدیل می شود .پیش

نایژه های ریه و تاثیر بر سیستم عصبی مرکزی با جلوگیری

ساز  BNPپروتئین  NT - Pro BNPبا  108اسید

از فعالیت سمپاتیک ،افزایش لیپولیز ،تنظیم دمای بدن،

آمینه است که بعد از آزاد شدن توسط یک سرین پروتئاز

افزایش ضربان قلب و کاهش حجم و فشارخون و سایر

به دو ملکول  BNP C - Terminal Pro BNPبا  1تا

هورمون ها با جلوگیری از ترشح آرژنین و وازوپرسین،

 76اسید آمینه شکسته میشود .نیمه عمر پالسمایی NT

کاهش فعالیت رنین پالسما ،مهار فعالیت کاتکوالمینها،

 - Pro BNPو غلظت پالسما آن نسبت به  BNPبیشتر

کاهش آلدوسترون و کورتیزول ،افزایش تستوسترون،

است لذا سنجش سطوح پالسمایی این عامل نمیتواند

جلوگیری از ترشح شیره لوزالمعده ،در هم ریختن ترشح

نماینده دقیقا مقادیر ترشح  BNPباشد(.)4

انسولین و سوخت و ساز بدن و عضله صاف عروقی و در

افزایش میزان تولید و ترشح  BNPدر نتیجه افزایش

نتیجه کاهش فشارخون ،از اهمیت بیشتری برخوردار

سطوح کراتین و تروپونین قلبی می باشد .در اثر کشش

هستند (.)2

میوسیت ها تروپونین و انزیم کراتین کیناز افزایش یافته و

 ANPهورمون پپتیدی با  28اسید آمینه است که از

رهایش  BNPرا تحریک می کنند( .)5بین افزایش مقادیر

میوسیتهای دهلیز ،زمانی که جدار آن تحت کشش قرار

 BNPو کاهش کسر تزریقی بطن چپ( )LVEFنیز

میگیرد به درون خون آزاد میشود ( ANP .)2پس از

ارتباط معناداری وجود دارد( .)6میزان  BNPدر بیماران

ترشح بهداخل پالسما به گیرندههای( ANPنوع  Aو )B

قلبی و نکروز عضله قلب افزایش مییابد که نشانه اختالل

که در مغز و عروق خونی و همچنین کلیه و غدد فوق کلیه

عملکرد بطن چپ بوده و میزان آن در بیماران با اختالل

قرار دارند اتصال مییابد .اتصال  ANPبه این گیرنده ها

بطنی باالتر است .افزایش سطح  BNPنشان دهنده وخیم

گوانیل سیکالز( cGMP: Cyclic guanosine

بودن وضعیت درگیری عروق کرونری است و مقدار آن
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همانند  ANPمی تواند ارزش تشخیصی در نارسایی قلبی

پیشین به بررسی تاثیر درمانی تمرین بر آزمودنیها پس از

داشته باشد(.)7

ابتال به  MIو یا پاسخ هورمونهای قلبی را به یک جلسه

هرچه میزان تولید و ترشح این دو هورمون کمتر باشد،

تمرین پرداختهاند( .)1برای مثال در پژوهش های یافت

عالوه بر این که نشان دهنده آسیب کمتر به بافت قلب در

شده در رابطه با تاثیر HIITبر هورمون های قلبی در

نتیجه انفارکتوس میوکارد است ،از بیماری های کلیوی

خارج از کشور ،کروپیکا و همکارانش تاثیر یک جلسه

احتمالی و مشکالت ناشی از آن نیز خواهد کاست .لذا هر

فعالیت ورزشی بیشینه را بر سطوح پالسمایی  BNPدر

عاملی که بتواند ترشح آن ها را کاهش دهد مورد توجه

آزمودنی های سالم قبل ،بالفاصله و همچنین یک و سه

پژوهشگران از جمله فیزیولوژیستهای ورزشی بوده و در

ساعت پس از تمرین سنجیدند .نتایج حاکی از افزایش

به حداقل رساندن آسیب ناشی از این عارضه و حتی درمان

معنادار  ،BNPبالفاصله بعد از تمرین و کاهش معنادار آن،

نسبی آن ،کمک می کند.

یک ساعت بعد از تمرین بود( .)14همچنین ناتالی و

نقش فعالیت بدنی منظم در سالمتی به خوبی اثبات شده

همکارانش نیز به افزایش میزان  BNPپالسما در پاسخ به

است ،با این حال اغلب مردم از راه کار مشارکت در فعالیت

تمرین اشاره کرده اند که در هر دو پژوهش تاثیر یک

بدنی منظم پیروی نمیکنند .امروزه تمرینات استقامتی به

جلسه تمرینی بررسی شده است( .)15در پژوهشی دیگر

عنوان محرکی قوی برای سازگاریهای قلبی-عروقی و

ساباتین کاهش  BNPرا در پی ایسکمی ناشی یک جلسه

سالمت افراد مورد توجه قرار گرفته است( .)8از آنجا که

تمرین شدید گزارش کرده است( .)16همچنین کاپلونو

حجم عضله قلب و قدرت کشسانی آن از جمله عوامل موثر

همکارانش نیز افزایش میزان BNPپالسمایی را پس از

بر ترشح ANPو  BNPمی باشد( ،)9لذا احتمال میرود

تمرین شدید روی تردمیل در بیماران مبتال به آنفارکتوس

افزایش حجم قلب در ورزشکاران استقامتی نیز بر میزان

میوکارد و فیبروز قلبی گزارش کردند(.)17

ترشح این هورمونها موثر باشد .ترشح NT-proBNP

با توجه به نتایج پژوهشهای گذشته ،نقش تمرین بر

پالسما(پیش ساز  ANPو  )BNPتحت تاثیر عوامل

سالمت قلب و عروق و عملکرد بهتر آن چه قبل از ابتال به

متعددی از قبیل افزایش سایتوکاینهای التهابی IL-

 MIو چه در طول دوره بازتوانی پس از ابتال به  MIانکار

 )10(6و همچنین آنژیوتانسین )11(IIنیز افزایش مییابد

ناپذیر است اما یکی از سواالتی که همواره ذهن

که به تضعیف عملکرد قلبی و آسیب میوسیتها منجر

پژوهشگران را به خود مشغول کرده این است که تمرین با

میشود( .)12از آنجاییکه آنژیوتانسین IIدر پاسخ به

چه مدت و با چه شدتی موثرتر بوده و اینکه کوتاهترین

تمرین کاهش مییابند( )13لذا میتوان امیدوار بود تعدیل

دوره تمرینی تاثیرگذار کدام است؟ همانطور که پیشینه

این عوامل در پاسخ به تمرین تناوبی خیلی شدید نیز در

پژوهشی نشان میدهد میتوان دریافت اغلب پژوهشهای

نهایت باعث کاهش میزان رهایش  ANPو  BNPنیز

پیشین به بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی بر

شود.

سطوح هورمون های قلبی و آن هم پس از ابتال به MI

در رابطه با تأثیر تمرین تناوبی خیلی شدید بر سطوح

پرداخته اند و پژوهشی که مستقیما به بررسی تاثیر سابقه

ANPتاکنون مطالعهای انجام نشده است همچنین در

 HIITدر پیشگیری از شدت آسیب و کاهش عوارض

ارتباط با تاثیر سازگاری با یک دوره تمرین تناوبی خیلی

ناشی از  MIپرداخته باشد دیده نمیشود .با توجه به

شدید و همچنین به طور خاص بررسی تاثیر سابقه تمرینی

این که تمرینات کمتر از شش هفته تاثیرات فیزیولوژیک

بر کاهش عوارض ناشی از  MIو کاهش شدت عارضه

اثبات شده ای ندارند لذا در این پژوهش شش هفته به

پژوهشهای اندکی صورت گرفته است و اغلب پژوهشهای
http://smsj.sums.ac.ir
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عنوان طول مدت زمان اجرای پروتکل تمرین تناوبی

دو دقیقه یکبار به مقدار  0/1متر در ثانیه به سرعت

انتخاب شد.

نوارگردان اضافه شد ،تا زمانی که رتها بهطور کامل

با توجه به مطالب ارائه شده در ارتباط با عوامل موثر بر

درمانده شدند( در حالت درماندگی رتها به پشت افتاده و

تولید و ترشح هورمون های قلبی و نتایج پژوهش های

به تحریک ضربه خودکار به نوارگردان پاسخ نمیدادند) و

گذشته مبنی بر ارتباط مثبت و معنادار بین  HIITو

سرعت درماندگی رتهای مبتال به  MIتوسط فرمول

کاهش این عوامل ،میتوان امیدوار بود این شیوه تمرینی

y=1.14x+9به  VO2maxتبدیل شد(.)19-18

بر کاهش مقادیر این هورمون ها و در نتیجه آسیب کمتر
قلب موثر باشد .بنابراین منظور از این پژوهش بررسی این
موضوع است که :

سرعت درماندگی با واحد متر در دقیقهx =.
با واحد میلیلیتر به ازای هر کیلوگرم از VO2max =y

آیا شش هفته تمرین تناوبی خیلی شدید ،بهعنوان متغیر

وزن بدن در دقیقه.

مستقل ،بر مقادیر بیان ژن های  NT- pro BNPو
ANPو  ،BNPبهعنوان متغیرهای وابسته پس از ابتال به

سرعت دویدن هر رت روی نوارگردان با توجه به اکسیژن

 MIموثر خواهد بود ؟

مصرفی بیشینه آن به صورت انفرادی محاسبه شد.در
نهایت رت ها تصادفی به دو گروه تمرین تناوبی خیلی

مواد و روش

شدید( )HIITو گروه کنترل( )CTRLتقسیم شدند و

در این پژوهش کاربردی ،تأثیر شش هفته تمرین تناوبی

شش هفته پروتکل تمرینی تمرین تناوبی خیلی شدید در

خیلی شدید بر هورمون های قلبی در رت های نژاد ویستار

گروه تجربی اجرا شد.

پس از ابتال به  MIمورد بررسی قرار گرفت12 .رت نر نژاد

در گروه تجربی ،رتها قبل از شروع مرحله اصلی تمرین،

ویستار با سن  12هفته به عنوان نمونه آماری از موسسه

به مدت پنج دقیقه با سرعت پنج متر در دقیقه گرم کردند.

واکسن سازی رازی خریداری شدند .رتها در قفسهای

سرعت دویدن رتها بهتدریج به میزان  0/02متر در ثانیه

مجزا با دسترسی آزاد به آب و بستههای غذایی با توجه به

در هر هفته به عنوان اضافه بار و مطابق با فرمول

اصول مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی (NIH-

کراجویس و همکاران (  )2013به صورت فزاینده افزایش

 )publicationو طبق چرخه  12ساعت خواب و بیداری

یافت و شیب تردمیل در کل دورهی تمرینی صفر درجه

نگهداری شدند.

بود (  .)19-18در مقابل ،رت های گروه کنترل هیچ

در ابتدا رت ها با تردمیل(با مارک دانش ساالر ایرانیان

تمرینی انجام ندادند.

ساخت کشور ایران) با راه رفتن آرام روی آن با سرعت پنج
متر در دقیقه و به مدت پنج دقیقه در روز و چهار روز در

پروتکل تمرين تناوبی خیلی شديد عبارت بود از:

هفته آشنا شدند( VO2max .)18رتها توسط آزمون

گرم کردن اولیه قبل از تمرین به مدت پنج دقیقه با

فعالیت ورزشی بیشینه ،مطابق با فرمول و جدول مندرج

سرعت پنج متر در دقیقه و سپس 60دقیقه دویدن تناوبی

در پژوهش مورتن و همکاران ( )2007ویسلوف و همکاران

روی تردمیل .هر تناوب شامل چهار دقیقه دویدن با شدت

( )2000و جهت برآورد سرعت اولیه دویدن رت ها ،اندازه

 95 -80درصد  VO2maxو دو دقیقه ریکاوری فعال با

گیری شدند ( .)19-18برای سنجش  ،VO2maxابتدا

شدت  50– 45درصد  ،VO2maxسه روز در هفته و به

رتها به مدت  10دقیقه گرم کردند و سپس

مدت شش هفته( .)20سرعت دویدن رتها بهتدریج به

آزمون VO2maxبا سرعت  0/1متر در ثانیه شروع شد و هر

میزان  0/02متر در ثانیه در هر هفته به عنوان اضافه بار و
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مطابق با فرمول کراجویس و همکاران (  )2013به صورت

 -4سنتز DNAحلقوی از روی RNA

فزاینده افزایش یافت و شیب تردمیل در کل دورهی

 -5انجام واکنش ریل تایم پی سی ار

تمرینی صفر درجه بود ( .)19-18الزم به ذکر است ،رت

 -6بررسی میزان بیان ژنهای  NT-proBNPو

های گروه کنترل در طی شش هفته هیچ تمرینی انجام

ANPو  BNPدر نمونههای گروه تجربی و گروه کنترل

ندادند.

(توسط کیت آزمایشگاهی با مارک بیونر ساخت کشور کره

پس از شش هفته تمرین رتهای هر دو گروه(تجربی و

و دستگاه ریل تایم پی سی آر با مارک استپ وان آ بی آی

کنترل) تحت عمل جراحی قرار گرفته و شریان کرونری

ساخت کشور امریکا و پرایمر با مارک ممرت ساخت کشور

نزولی سمت چپ( )LADآنها مسدود شد و به این

آلمان).

ترتیب رتها به  MIمبتال شدند .برای اطمینان از مبتال

توالی های پرایمری مورد بررسی عبارت بود از:

شدن رتها به  ،MIتمامی آن ها به صورت بی هوش با
دستگاه اکوکاردیوگرافی(با مارک جی ای هلس کر ساخت
کشور آمریکا) اکوکاردیوگرافی داپلر شدند .طی این فرایند
قطر بطن چپ در پایان دیاستول ( ،)LVDdقطر بطن
چپ در پایان سیستول ( ،)LVDsحجم پایان دیاستولی
( )EDVو حجم پایان سیستولی( ،)ESVبررسی شدند.

NT-pro BNP
forward: 5′GGCCCAGGCGGCCCACCCGCTGGGC
AGCC- 3′
reverse: 5′GGCCCCACCGGCCCCTCGTGGTGCC
CGCAGGGT-3′

کسر کوتاه شدگی بطن چپ( )FSو کسر تخلیه بطن
چپ( )FEنیز به صورت نسبی طبق فرمولهای زیر

BNP
forward: 5′TTGCAGCCCAGGCCACTGA -3′
reverse: 5′AGCTGTTGGACCGTCTACGA-3′

محاسبه شدند:
EF = (LVDd2 -LVDs2)/LVDd2
FS = ((LVDd – LVDs)/LVDd)*100

رت هایی که میزان  FS≤35درصد بود به عنوان رت های
مبتال به  ،MIبرای این مطالعه انتخاب شدند ( )20و نمونه

ANP
forward: 5′-CCCAATCCACTCTGGGCT3′
reverse: 5′TTTGGAGGACAAGATGCCT-3′

برداری بافت عضالنی قلب برای اندازهگیری مقادیر RNA
ژن های  NT-pro BNPو  ANPو  BNPانجام شد.

داده های آماری جمع آوری شده به کمک آماری

نمونه ها پس از فریز به آزمایشگاه ژنتیک انتقال داده شدند

 SPSS18تجزیه و تحلیل شد .برای تعیین طبیعی بودن

و در آن جا اندازه گیری عوامل مذکور به روش ریل تایم

داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده و در صورت

پی سی ار(()Quantitive real time qRT-PCR

طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون آماری تی مستقل در

 )PCRو طی مراحل زیر انجام گرفت:

سطح معناداری  0.05برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده

 -1تهیه نمونههای  NT-proBNPو  ANPو BNP

گردید.

 -2استخراج  RNAنمونهها
 -3بررسی جذب نوری نمونهها با دستگاه اسپکتروفتومتر
http://smsj.sums.ac.ir
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يافته ها

غیر معناداری وجود دارد ( )p=0/067و با توجه به

نتایج آزمون نشان داد که توزیع دادههای هر دو گروه در

جدول ،1مقادیر شاخص  BNPدر گروه تجربی

تمام متغیرها نرمال بود .لذا پیش شرط استفاده از آزمون-

 )5/699(HIITبه طور غیر معناداری کمتر از گروه

های پارامتریک برای کلیه متغیرهای تحقیق برقرار بود.

کنترل( )8/927است (جدول  .)1همچنین بین دو گروه

نتایج حاصل از آزمون تی مستقل نشان داد که بین دو

کنترل و  HIITدر شاخص  ANPنیز تفاوت غیر

گروه کنترل و  HIITدر شاخص  NT-pro BNPتفاوت

معناداری وجود دارد ( )p=0/475و با توجه به جدول، 1

معناداری وجود دارد ( )p=0/001و با توجه به جدول ، 1

مقادیر شاخص  ANPدر گروه تجربی  )3/541(HIITبه

مقادیر شاخص  NT-pro BNPدر گروه تجربی HIIT

طور غیر معناداری کمتر از گروه کنترل( )4/333است

( )1/297کمتر از گروه کنترل( )5/378است (جدول.)1

(جدول .)1

بین دو گروه کنترل و  HIITدر شاخص  BNPتفاوت

جدول  .1آمار توصیفی و نتایج آماری آزمون
گروه

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف
استاندارد

آزمون Tمستقل
سطح معنیداری*

اطالعات مربوط به شاخص NT-pro BNP
گروه کنترل

6

5/01

6/23

5/378

0/499

گروه تجربی()HIIT

6

1

1/79

1/297

0/288

0/001

اطالعات مربوط به شاخص BNP
گروه کنترل

6

6/53

10/31

8/927

1/863

گروه تجربی()HIIT

6

2/86

1/11

5/699

3/372

0/067

اطالعات مربوط به شاخص ANP
گروه کنترل

6

2/61

6/95

4/333

2/062

گروه تجربی()HIIT

6

1/82

5/41

3/541

1/610

0/475

* ()P-value

بحث

بود .اما با نتایج حاصل از پژوهش کاپلون و همکاران

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شش هفته تمرین تناوبی

( ،)2009ناتالی و همکاران ( )2015و کروپکا و همکاران

خیلی شدید موجب کاهش معنادار بیان ژن NT-pro

( )2010که افزایش میزان  BNPرا گزارش کردند ناهمسو

 BNPو کاهش غیر معنادار هورمون های قلبی میشود.

بود .علت تناقض در نتایج میتواند ناشی از تفاوت پروتکل

نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش ساباتین و

تمرین و طول دوره تمرینی و همچنین زمان سنجش

همکاران ( )2004که کاهش  BNPرا در پی ایسکمی

فاکتورها بوده باشد .در این پژوهشها تاثیر یک دوره

ناشی یک جلسه تمرین شدید گزارش کرده است همسو

تمرینی مورد بررسی قرار نگرفته بود و تغییر فاکتورهای
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مذکور پس از یک جلسه فعالیت مطالعه شده بود.

تعداد و فعالیت گیرنده های پپتیدهای ناتریورتیک عملکرد

همچنین در پژوهشهای پیشین تاثیر تمرین تناوبی شدید

سیستم  ANP-NPR-Aرا تحت تأثیر قرار داده

پس از ابتال به  MIبررسی شده بود .سالم بودن آزمودنیها

باشد( .)10از سویی سازگاری با شش هفته تمرین تناوبی

در برخی پژوهشهای پیشین نیز میتواند عامل دیگری در

خیلی شدید احتماال باعث کاهش فشار دیواره بطن در طی

ناهمسو بودن نتایج آنها با پژوهش حاضر بوده باشد.

دیاستول و در نهایت کاهش  NT-pro-BNPشده

به نظر می رسد در پژوهش حاضر در اثر سازگاری با تمرین

باشد( .)23عامل دیگری که احتماال در کاهش  BNPو

تناوبی خیلی شدید NT-pro BNP ،کاهش و غلظت

 ANPمتعاقب سازگاری با شش هفته تمرین تناوبی

هورمون  BNPو  ANPرا تعدیل داده است .این

خیلی شدید موثر بوده است ،افزایش تعداد گیرنده های

سازگاریهای فیزیولوژیک باعث شدهاند که دستگاه

هورمونی میباشد که به نوبه خود منجر به افزایش اتصال

سمپاتیکی و هورمونهای استرسی درگیر شده و امکان

 BNPو  ANPو در نهایت کاهش آنها در خون شده

بازیافت ساختاری و فیزیولوژیکی کامل میسر و افزایش

است(.)10

عملکرد قلبی را در پی داشته باشد( .)21گرچه شواهد بیان
میکند یک جلسه تمرین با هر شدتی هورمونهای قلبی را

نتیجه گیری

افزایش میدهد ،اما سازگاری با تمرین تناوبی خیلی شدید

به طور کلی نتایج این پژوهش از نقش تمرین تناوبی

(که با توجه به دوره های استراحتی که مابین دورههای

خیلی شدید بر کاهش مقادیر بیان ژن های NT-pro

فعالیت قرار دارند از فشار تمرین کاسته و امکان فعالیت در

 BNPو  BNPو  ANPپس از وقوع  MIحمایت

مدت طوالنی تر را برای افراد با هر سن و با هر شرایط

میکند.

جسمی فراهم کرده و همچنین از مزایای سازگاری ناشی از
دوره ریکاوری نیز بهرهمند خواهند ساخت) با تاثیر بر

تقدير و تشکر

ترشح و عملکرد پیکهای شیمیایی باعث کنترل و تعدیل

این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان " تاثیر شش

ترشح هورمونهای قلبی در تمرین کردهها به نسبت افراد

هفته تمرین تناوبی خیلی شدید و تمرین تناوبی با شدت

بدون سابقه تمرینی می شود .در اثر سازگاری با تمرین

پایین بر مقادیر بیان ژن  ANPو  BNPعضله قلبی در

تناوبی خیلی شدید ،نیتریک اکساید تعدیل میشود و

رت ها پس از ابتال به آنفارکتوس میوکارد " که اعتبار آن

پروتئین  GCفعال و میزان گوانیل سیکالز تحریک شده را

توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد گیالن غرب تامین شده

تعدیل و گوانوزین منوفسفات حلقوی را به میزان کمتری

است ،میباشد .لذا از تمامی کسانی که ما را در این راه

تولید می کند و فعالیت آنزیم فسفودی استراز را کمتر

یاری نموده اند تشکر میکنیم.

افزایش داده و کانال کلسیمی کمتری را میبندد .در نتیجه
- cAMPکه انقباض پذیری قلب را افزایش میدهد-

تضاد منافع

 PDEرا کمتر به نوکلئوتید ’ AMP-5غیر فعال تجزیه

در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.

میکند و در نتیجه آنزیم  PKGکمتری فعال میشود
( .)11-21احتماال شش هفته تمرین تناوبی خیلی شدید
با تعدیل ترشح سایتوکاینهای التهابی توانسته است NT-
 pro-BNPپالسما را نیز تعدیل کند( .)22همچنین
ممکن است تمرین تناوبی خیلی شدید از طریق تغییر در
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