 مقاله تحقیقی

تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت پایین بر بیان ژن پپتیدهای
ناتریورتیک دهلیزی و بطنی عضله قلبی در رت
پس از ابتال به آنفارکتوس میوکارد
*مهران قهرمانی ،1سارا کربالییفر
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چکیده
مقدمه :آنفارهنوس میوهارد ،مرگ سلولی غیرقابل برگشت بخشی از عضل قلک در ننیات قطت
جریان خون است .پپنی های ناتریورتیک دهلیای و بطنی ( ANPو  )BNPنشانگرهای قوی وقتو
آنفارهنوس میوهارد هسنن  .این پژوه

با ه

ارزیابی تأثیر ش

هفن تارین تناوبی با شت

پایین بر بیان ژنهای  ANPو  BNPدر ر پس از ابنال ب انفارهنوس میوهارد انااا گرفت.

روش

بررسی 21 :سر ر نر نژاد ویسنار با وزن  105تا  055گرا و سن  61هفن در دو گتروه

با تع اد برابر شامل گروه تاربی ( 15دقیق دوی ن تناوبی روی تردمیل و هر تناوب شتامل ههتار
دقیق دوی ن با ش

 VO2max %15-00و دو دقیق ریکاوری فعال بتا شت

س روز در هفن و ب م

ش

،VO2max %05–50

هفن ) و گروه هننرل (ب ون تارین) تقستیمبنت ی شت ن  .از روش

 Real-timePCRبتترای بیتتان ژنهتتای  ANPو  BNPدر بافتتت عضتتل قلبتتی (پتتس از ابتتنال ب ت
انفارهنوس میوهارد از طریق بسنن شریان هرونر ناولی سات هپ توسط عال جراحی) استنفاده
ش  .دادهها با روش تی مسنقل تاای و تحلیل ش ن .
یافتهها :یافن ها نشان داد ش

هفن تارین تناوبی با ش

را ب طور معناداری نسبت ب گروه هننرل هاه

بحث و

پایین ،بیتان ژنهتای  ANPو BNP

میده (ب ترتیک  p=5/566و .)p=5/556

نتیجهگیری :سازگاری با تارین تناوبی با ش

پایین میتوان باعث هننرل و تع یل

ترشح هورمون های قلبی در گروه دارای تارین نسبت ب گروه ب ون تاترین پتس از آنفتارهنوس
میوهارد گردد.

کلمات کلیدی :آنفارکتوس میوکارد ،پپتید ناتریورتیک دهلیزی ،پپتید ناتریورتیک بطنی،
ورزش
فصلنامه علمی پژوهشی ابنسینا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا
تاریخ دریافت37/88/83 :

 .1استادیار ،گروه یزیولوژ ورزشی ،واحد گیالن ظرب،
دانشگاه آزاد اسالمی ،گیالن ظرب ،ایران (*مؤلف مسئول)
M.Ghahramani@iauggh.ac.ir
 .2دکترا یزیولوژ ورزشی ،دانشگاه اهران ،ردیس بین
الیل کیش ،دانشکده اربی بدنی ،کیش ،ایران

(سال بیست و یکم ،شماره دوم ،تابستان  ،8931مسلسل )76
تاریخ پذیرش36/5/52 :

فصلنامه علمی پژوهشی ابنسینا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا

(سال بیست و یکم ،شماره دوم ،تابستان  ،8931مسلسل )76

( )4cGMPرا یال میسازد ،cGMP .برواین کینباز را یبال

مقدمه
سکته قل ی یا آنفارکتوس میوکارد ،)MI( 1از انهدام و مر

کرده که این آنزی به نوبه خبود باعب ا بزایش یالیب

یبپ

سلولی دائ و ظیرقاب برگش بتشی از عضله قلبب ببه علب

کلسی در ظشاء سلول عضله لا میشود .نتیجه امر ،کباهش

ایسکیی شدید در آن قسی از قلب و در نتیجه انسبداد عبروق

کلسی درون سلولی اس که منجر به ش شدن عضبله لبا

ایتیهکننده عضله قلب رو میدهد و اظلب ببا نشبانههبایی از

خواهد شد [ .]4هیچنین این هورمون از یری کنتبرل یبامآور

ق یب ا ببزایش آنببزی هببا (ارو ببونین  ،Tکببرااین کینبباز و  )...و

ثانویه  ،cGMPسنتز کالژن در ی روبالس ها قل ی را مهبار

هورمونها قل ی یا هیان پتیبدها نااریورایبز دهلیبز و

میکند و باع آسیب به با

قلب میشود [ .]3ی روز ناشی از

بطنی ( 2ANPو  )3BNPهیراه اسب  .سبنجش مقبادیر ایبن

 MIبا ا زایش مقادیر  ، TGFβ1باکتور رشبد ی روبالسب

هورمونها میاواند ارزش اشتیصی مناس ی در نارسبایی قل بی

باز  ،آنژیوانسبین  IIو هیچنبین ماکرو اژهبا باعب اشریبز

داشته باشد [ .]2 ،1در این میان ،هورمونها قل بی ( ANPو

ارش  ANPمیشوند [.]3
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 (BNPبا آثار یزیولوژیز قاب اوجه نمیر ابأثیر ببر کلیبه ببا

 BNPنیز دیگر نوروهورمون ساخته شده اوسط سلولها

ا زایش در حج ادرار و الکترولی ها ،ا زایش د بع سبدی و در

بطنی قلب اس و در اسخ به استرس ها کششی ،اضبا ه ببار

نتیجببه خالببی نااریورایببز آنهببا ،ا ببزایش در یلتراسببیون

حجیی و هیچنین باال ر تن شار آن از میوسی ها قل ی آزاد

گلرومرول ،کاهش برونده و کامپلیانس عروق کرونبر در قلبب،

مبیشبود .در نتیجبه ایبن عوامب  pre-pro-BNPبببه pro-

ان ساط نایژه ها ریبه ،ابأثیر ببر سیسبت عصب ی مرکبز ببا

 BNPو سپس به  BNPا دی مبیشبود .بیشسباز ،BNP

جلوگیر از یالی سیپاایز ،ا بزایش لیپبولیز ،انمبی دمبا

پتید  pre-pro BNPبا  115اسید آمینه اس که بر اثر برش

بدن ،ا زایش ضربان قلب و کاهش حج و شبارخون و سبایر

اوسط آنزی سرین روائاز ببه دو ملکبول  ( BNP32بروائین

هورمونها با جلوگیر از ارش آرژنبین و وازو رسبین ،کباهش

یال متشک از  32اسید آمینه ابتدا زنجیره) و پتید ظیر یبال

یالی رنین السیا ،مهبار یالیب کبااکولآمبینهبا ،کباهش

 NT-proBNPا بدی مببیشببود .مقببادیر انببدکی از  BNPو

آلدوسببترون و کببورایزول ،ا ببزایش استوسببترون ،جلببوگیر از

 NT-proBNPدر السیا ا راد سال دیده مبیشبود .نییبه
السیایی آن نسب

ارش شیره لوزالییده ،در ه ریتتن ارش انسولین و سوخ و

عیر السیایی  NT-proBNPو ظلم

ساز بدن و عضله لا عروقی و در نتیجه کاهش شارخون ،از

به  BNPبیشتر اس  ،لتا سنجش سطوح السیایی این عامب

اهیی بیشتر برخوردار هستند [.]3

نییاواند نیاینده دقی مقادیر ارش  BNPباشد [.]5

 ANPهورمونی پتید متشک از  25اسید آمینه اس که

ا بزایش میبزان اولیبد و ارشب  BNPدر نتیجبه ا ببزایش

از میوسی ها دهلیز در زمانی که جدار آن اش کشبش قبرار

سطوح کرااین و ارو بونین قل بی رخ مبیدهبد .در اثبر کشبش

می گیرد به درون خون آزاد میشود [ ANP .]3بس از ارشب

میوسی ها ،ارو ونین و آنبزی کبرااین کینباز ا بزایش یا تبه و

به السیا به گیرندهها ( ANPنبوع  Aو  )Bکبه در میبز و

رهایش  BNPرا اشریز میکند [ ،]6هیچنبین ببین ا بزایش

عروق خونی و هیچنین کلیه و ظدد وق کلیه قرار دارند ااصال

مقادیر  BNPو کاهش کسر ازریقی بطن چبپ ( )LVEFنیبز

می یابد .ااصبال  ANPببه ایبن گیرنبدههبا ،گوانیب سبیکالز

ارا اط مینادار وجود دارد [ .]5میزان  BNPدر بییاران قل ی و
نکروز عضله قلب ا زایش مییابد کبه نشبانه اخبتالل عیلکبرد

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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تأثیر تمرین بر بیان ژن  ANPو  BNPپس از  MIدر رت

مهران قهرمانی و سارا کربالییفر

بطن چپ بوده و میزان آن در بییاران با اخبتالل بطنبی بباالار

به  MIو یا اسخ هورمون ها قل بی ببه یبز جلسبه ایبرین

اس  .ا زایش سط  BNPنشاندهنده وخبی ببودن وضبیی

رداخته اند [ .]2برا م ال رواسی و هیکاران ،اأثیر یز جلسبه

درگیر عروق کرونر بوده و مقدار آن هیانند  ANPمیاواند

یالی استقامتی و سرعتی را بر ANPالسیا  24دانشجو

دارا ارزش اشتیصی در نارسایی قل ی باشد [.]5

ورزشکار مرد بررسی کردند .آنها نشان دادند یز جلسه یالیب

هرچه میزان اولید و ارش ایبن دو هورمبون کیتبر باشبد،

اسبتقامتی و سبرعتی موجبب ا بزایش مینبادار  ANPالسبیا

قلب در نتیجه

میشود [ .]15خلی رد و هیکاران نیز در ژوهشی ببه بررسبی

انفارکتوس میوکارد اسب  ،از بییبار هبا کلیبو احتیبالی و

اأثیر یالی ورزشی استقامتی بر نشانگر قل بی و اسبخ ایینبی

مشکالب ناشی از آن نیز خواهد کاس  .لتا هر عاملی که بتواند

ناشی از ورزش در قایقرانان مرد نت ه رداختند .آزمبودنیهبا

عالوه بر اینکه نشاندهنده آسیب کیتر به با

ارش آنها را کباهش دهبد مبورد اوجبه ژوهشبگران از جیلبه

این ژوهش ،مسا

یزیولوژیس ها ورزشی بوده و در به حداق رسباندن آسبیب

ضربان قلب در  61دقیقه بارو زدنبد .نتبایج حباکی از ا بزایش

ناشی از این عارضه و حتی درمان نس ی آن ،کیز میکند.

مینادار  NT-ProBNPو کاهش ظیر مینادار  IL-6ببود [.]16

نقش یالی بدنی منم در سالمتی به خوبی اث باب شبده

 5111متر را با شدب  55اا  %51حبداک ر

در ژوهشی دیگر ،نااالی 1و هیکاران به بررسی و مقایسه ابأثیر

اس  ،با این حال اظلب مبردم از راهکبار مشبارک در یالیب

یز جلسه ایرین استقامتی و ایرین انباوبی خیلبی شبدید ببر

بدنی منم یرو نییکنند .امروزه ایریناب استقامتی بهعنوان

بییاران م تال به MIدر  14آزمودنی سال رداختند .آنها گزارش

مشرکی قو برا سازگار ها قل ی-عروقی و سالم ا براد

کردند که  31دقیقه ایرین استقامتی ( )VO2peak %65و 11

مورد اوجه قرار گر ته اس [ .]9از آنجا که حج عضله قلبب و

دقیقه  11( HIITس یز دقیقها ببا  )VO2peak %91ببه

قدرب کشسانی آن از جیلبه عوامب مبؤثر ببر ارشب  ANPو

یز اندازه باع ا زایش  CTnIو BNPالسیا مبیشبود [.]2

 BNPاس [ ،]11لتا احتیال مبیرود ا بزایش حجب قلبب در

ایجز 2و هیکاران نیز به بررسی و مقایسه اأثیر ایرین استقامتی

ورزشکاران استقامتی نیز بر میزان ارش این هورمون هبا مبؤثر

و اناوبی شدید بر میزان  CTnTو  BNPدر بییاران م تال ببه

باشبد .ارشب  NT-proBNPالسببیا اشب ابأثیر عوامب

حیله قل ی رداختند .آزمبودنیهبا در دو گبروه اجرببی شبام

متیدد از ق ی ا زایش سایتوکاین ها التهبابی  ]11[ IL-6و

ایبرین اسبتقامتی ( 31دقیقبه دویبدن بببا  )VO2peak %65و

هیچنین آنژیواانسبین  ]12[ IIنیبز ا بزایش مبییاببد کبه ببه

گروه اجربی ایرین اناوبی شدید ( 11سب یبز دقیقبها ببا

اضییف عیلکرد قل ی و آسیب میوسی ها منجر می شبود [.]13

 )VO2peak %91و یز گروه کنترل سال ببا میبانگین سبن

از آنجاییکه آنژیواانسین  IIدر اسخ به ایرین کاهش مییاببد،

 61±6سال قرار گر تند .نتایج نشان داد کبه میبزان  CTnTو

[ ]14می اوان امیدوار بود ایدی این عوام در اسخ به ایبرین

 BNPبهیور مینادار در گروه کنترل ایینابر از گبروههبا

اناوبی با شدب ایین نیز در نهای باع کاهش میزان رهایش

اجربی بود و مابین دو شیوه ایرینی افاوای وجبود نداشب [.]2

 ANPو  BNPگردد.

گواز  3و هیکاران نیز به بررسی اأثیر  24هفته ایرین هبواز

در ارا اط با اأثیر سازگار با یبز دوره ایبرین انباوبی ببا

زاینده (هر جلسه  41دقیقه با  %61ضربان قلب بیشبینه در دو

شدب ایین و هیچنین بهیور خاص بررسی اأثیر سابقه ایرینی

هفته اول و سپس به ادریج اا  %51ضبربان قلبب بیشبینه) ببر

بببر کبباهش عببوارض ناشببی از  MIو کبباهش شببدب عارضببه،
ژوهش ها اندکی لورب گر ته اس و اظلبب بژوهشهبا
یشین به بررسی اأثیر درمانی ایرین بر آزمودنیها س از ابتال
12
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سطوح السیایی  NT-proBNPدر  26بییار م تال به حیلبه

(سال بیست و یکم ،شماره دوم ،تابستان  ،8931مسلسل )76

روش بررسی

قل ببی بببا سببن  65±9/5سببال در دو گببروه کنتببرل و ایببرین

در این ژوهش ،اأثیر شش هفته ایبرین انباوبی ببا شبدب

رداختند .نتبایج حباکی از کباهش مینبادار  NT-proBNPدر

ایین بر هورمونها قل ی در ربها نژاد ویستار س از ابتال

گروه ایرین به نس

گروه کنترل بود [.]15

به انفارکتوس میوکارد مورد بررسی قرار گر .

با اوجه به نتایج بژوهشهبا گتشبته ،نقبش ایبرین ببر

ایداد  12رب نر نژاد ویستار با سن  12هفته به عنوان نیونه

سالم قلب و عروق و عیلکرد بهتر آن ،چه ق ب از اببتال ببه

آمار از مؤسسه واکسنساز راز خریدار شدند .ربهبا در

 MIو چببه در یببول دوره بببازاوانی ببس از ابببتال بببه MI

قفسها مجزا با دسترسی آزاد به آب و بستههبا ظبتایی ببا

انکارنا ببتیر اس ب  ،امببا یکببی از س بؤاالای کببه هیببواره هببن

اوجه به الول مراق

از حیواناب آزمایشگاهی و ی ب چرخبه

ژوهشگران را به خود مشیول کرده این اس که ایرین با چبه

 12ساع خواب و بیدار نگهدار شبدند .در ابتبدا ربهبا ببا

مدب و با چه شدای مؤثرار ببوده و ایبن کبه کواباهابرین دوره

اردمی (دانش ساالر ایرانیان ،ایران) ببا راه ر بتن آرام رو آن

ایرینی اأثیرگتار کدام اس ؟ هیان یور کبه یشبینه ژوهشبی

نج متر در دقیقه و به مدب نج دقیقه در روز و چهار

نشان میدهد میاوان دریا

اظلب بژوهشهبا

یشبین ببه

با سرع

روز در هفته آشنا شدند [ VO2max .]15رب ها اوسط آزمبون

بررسی اأثیر یز جلسه یالی ورزشی بر سطوح هورمونهبا

یالی ورزشی بیشینه ،مطباب ببا رمبول و جبدول منبدرج در

قل ی و آن ه س از ابتال به انفارکتوس میوکارد رداختهانبد و

ژوهش موران 1و هیکاران ( )2115و ویسبلو  2و هیکبارانش

ژوهشی که مستقییاً به بررسی اأثیر سابقه ایبرین انباوبی ببا

( )2111و جه برآورد سرع اولیه دویدن ربها ،اندازهگیبر

شدب ایین در یشگیر از شبدب آسبیب و کباهش عبوارض

شدند [ .]19 ،15برا سنجش  ،VO2maxابتدا ربها به مدب

ناشی از انفارکتوس میوکارد رداخته باشد ،دیبده نیبیشبود .ببا

 11دقیقه گرم کردند و سپس آزمون VO2maxبا سرع 1/1

اوجببه بببه ایببنکببه ایرینبباب کیتببر از شببش هفتببه ا بأثیراب

متر بر ثانیه شروع شد و هر دو دقیقه یک ار به مقدار  1/1متر بر

یزیولوژیز اث اب شدها ندارند ،لبتا در ایبن بژوهش ،مبدب

ثانیه به سرع نوارگردان اضا ه شد ،اا زمانی که ربها بهیبور

رواکب ایبرین

کام درمانده شدند (در حال درماندگی ربها به ش ا تاده و

زمان شش هفته بهعنوان یول زمبان اجبرا
اناوبی انتتاب شد.

به اشریز ضربه خودکبار ببه نبوارگردان اسبخ نیبیدادنبد) و

با اوجه به مطالب ارائه شده در ارا اط ببا عوامب مبؤثر ببر

سرع درماندگی ربهبا م بتال ببه انفبارکتوس میوکبارد ببا

اولید و ارش هورمونها قل ی و نتایج ژوهشهبا گتشبته

استفاده از رمبول  y=1.14x+9ببه  VO2maxا بدی شبد

م نی بر ارا اط م

و مینادار بین ایرین اناوبی با شدب ایین

[.]19 ،15

و کاهش این عوام  ،میاوان امیدوار بود این شیوه ایرینبی ببر

 = xسرع درماندگی با واحد متر بر دقیقه.

کاهش مقادیر این هورمونها و در نتیجه آسیب کیتر قلب مؤثر

 VO2max =yبا واحد میلیلیتر ببه ازا هبر کیلبوگرم از

باشد.
بنابراین منمور از این ژوهش بررسی این موضوع ببود کبه
آیا شش هفته ایرین اناوبی با شبدب بایین ،ببهعنبوان متییبر

وزن بدن در دقیقه.
سرع دویدن هر رب رو نوارگردان با اوجه ببه اکسبیژن
مصر ی بیشینه آن بهلورب انفراد مشاسب ه شبد .در نهایب

مستق  ،بر مقبادیر بیبان ژنهبا  ANPو  ،BNPببهعنبوان
متییرها وابسته بس از اببتال ببه انفبارکتوس میوکبارد مبؤثر
خواهد بود؟

1. Morten
2. Wisloff
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ربها به لورب اصاد ی به دو گروه ایبرین انباوبی ببا شبدب
ایین و گروه کنترل اقسی شدند و شش هفته رواک ایرینی

بهعنوان ربها م تال به انفبارکتوس میوکبارد انتتباب شبدند

ایرین اناوبی با شدب ایین در گروه اجربی اجرا شد.
در گروه اجربی ،ربها ق
به مدب نج دقیقه با سرع

FS =((LVDd – LVDs)/LVDd)100
ربهایی که میزان  FSبرابر یبا کبوچکتر از  %35داشبتند،

از شروع مرحله البلی ایبرین،
نج متبر ببر دقیقبه گبرم کردنبد.

[ ]21و نیونهبردار با

عضبالنی قلبب ببرا انبدازهگیبر

مقادیر  RNAژنها  ANPو  BNPانجام شد.

سرع دویدن ربها به ادریج به میزان  1/12متر ببر ثانیبه در

نیونهها س از ریز به آزمایشگاه ژنتیز منتق شدند و در

هر هفته بهعنوان اضا ه بار و مطباب ببا رمبول کراجبویس و

آنجا اندازهگیر عوام متکور به روش ری اای ی سبی ار 3و

هیکاران (  )2113بهلبورب زاینبده ا بزایش یا ب و شبیب

یی مراح زیر انجام گر گ
اهیه نیونهها  ANPو  ،BNPاستتراج  RNAنیونهها،

اردمی در ک دوره ایرینی لفر درجه بود [.]19 ،15
رواک ایرین اناوبی با شدب بایین ع بارب ببود ازگ گبرم
کردن اولیه ق

از ایرین به مدب نج دقیقه با سرع

نج متر

بررسی جتب نور نیونهها ببا دسبتگاه اسبپکترو تومتر ،سبنتز
 DNAاز رو  ،RNAانجام واکنش ری اای ی سی ار.

بر دقیقه و سپس 61دقیقبه دویبدن انباوبی رو اردمیب  .هبر

بررسی میزان بیان ژنها  ANPو BNPدر نیونبههبا

اناوب شام چهار دقیقه دویدن با شدب VO2max %55-61

گروه اجربی و گروه کنترل (ببا اسبتفاده از کیب آزمایشبگاهی

یال با شدب  ،VO2max %45–51سبه

بایونیر ، 4کره جنوبی ،دستگاه ری اای ی سی آر اسبتپ وان آ

و دو دقیقه ریکاور

روز در هفته و به مدب شش هفتبه [ .]21الزم ببه کبر اسب ،
ربها گروه کنترل در یی شش هفتبه هبیچ ایرینبی انجبام
ندادند.

بی آ

5

 ،آمریکا) لورب گر .

اوالی راییر مورد استفاده جه  ANPع ارب بود ازگ
´ANP forward: 5′-CCCAATCCACTCTGGGCT-3′

س از شش هفته ایرین ،ربها هر دو گبروه (اجرببی و

´ANP reverse: 5′-TTTGGAGGACAAGATGCCT-3′
و اوالی مورد استفاده جه  BNPع ارب بود ازگ

سی چپ ) 1(LADآنها مسدود شد و به این ارایب ربها به

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

کنترل) اش عی جراحی قرار گر ته و شریان کرونر نزولبی
انفارکتوس میوکارد م تال شدند .برا اییینبان از م بتال شبدن

که اوسط شرک میرب 6آلیان سنتز شد.

ربها به انفارکتوس میوکارد ،ایامی آنها بهلورب بیهبوش ببا

داده ها آمار جیعآور شده به کیز نبرما بزار آمبار

دسببتگاه اکوکبباردیوگرا ی (جببی ا هلببس کببر ، 2آمریکببا)

 SPSSنسته  15اجزیه و اشلی شبد .ببرا اییبین ی ییبی

اکوکاردیوگرا ی دا لر شدند .یی این رایند قطر بطبن چبپ در

بودن دادههبا از آزمبون کولیبوگرو –اسبییرنف اسبتفاده و در

ایان دیاستول ) ،(LVDdقطر بطن چبپ در ایبان سیسبتول

لورب ی ییی بودن اوزیع داده ها از آزمون آمار ابی مسبتق

) ،(LVDsحج ب ایببان دیاسببتولی ) (EDVو حج ب ایببان

در سط مینادار 1/15برا اجزیه و اشلیب دادههبا اسبتفاده

سیستولی ) ،(ESVبررسی شدند .کسر کوااه شدگی بطن چبپ

گردید.

) (FSو کسر اتلیه بطن چپ ) (FEنیز بهلورب نس ی ی ب
رمولها زیر مشاس ه شد []21گ
EF =(LVDd2 -LVDs2)/LVDd2
1. Left artery descending
2. GE Healtcare
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3. Real time PCR
4. Biooneer
5. Step one ABI
6. Memmert
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کنترل

جدول  -1آمار توصیفی و نتایج آماری آزمون

تجربی

10
8
6
4
2
0

BNP

(سال بیست و یکم ،شماره دوم ،تابستان  ،8931مسلسل )76

ANP

نمودار  -1میانگین مقادیر  ANPو  BNPدر گروه کنترل و تجربی

گروه
شاخص

تعداد

حداقل

حداکثر میانگین (±انحراف معیار) مقدار

*

p

ANP

گروهکنترل

6

5/65

6/91

3/444±5/065

گروهتجربی

6

0/86

5/50

5/009±0/515

0/055

شاخص BNP

گروهکنترل

6

6/14

8/957±5/864 50/45

گروهتجربی

6

0/91

5/005±0/084

5/55

0/005

* آزمون تی مستقل

رواک ایرین و یول دوره ایرینی و هیچنین زمبان سبنجش
اکتورها بوده باشد .در این ژوهشها اأثیر یبز دوره ایرینبی

یافتهها
میانگین مقادیر ANPو  BNPگروه کنتبرل و اجرببی در

مورد بررسی قرار نگر ته بود و ایییر اکتورها مبتکور بس از

نیودار  1نشان داده شده اس  .نتایج آزمون نشان داد که اوزیع

یز جلسه یالی مطالیه شده بود .هیچنین در بژوهش هبا

دادهها هر دو گروه در ایام متییرهبا ی ییبی ببود .لبتا بیش

یشین اأ ثیر ایرین انباوبی ببا شبدب بایین بس از اببتال ببه

شرط استفاده از آزمونها

ارامتریبز ببرا کلیبه متییرهبا

اشقی برقرار بود.

انفارکتوس میوکارد بررسی شده بود .سال بودن آزمبودنیهبا در
برخی ژوهشها

یشین نیز میاواند عام دیگر در ناهیسو

نتایج حال از آزمون ای مستق نشان داد که بین دو گروه

بببودن نتببایج آنهببا بببا ببژوهش حاضببر بببوده باشببد .در اظلببب

کنترل و اجربی در شاخص  BNPافاوب مینادار وجبود دارد

ژوهشها

یشین ،سطوح السبیایی  NT-proBNPمبورد

( )p=1/111و با اوجه به جبدول ،1مقبادیر شباخص  BNPدر

بررسی قرار گر ته بود که با اوجه به نییه عیر متفاوب و ظلم
 BNPنییاواند به اندازه بررسی بیبان ژن

گروه اجرببی ( )1/112کیتبر از گبروه کنتبرل ( )5/925اسب

باالار آن به نس

(جدول .)1

ANPو  BNPدقی باشد.

بین دو گروه کنتبرل و اجرببی در شباخص  ANPافباوب

از آنجایی که  NT-proBNPبهعنوان یشسباز مشبترز

مینادار وجود دارد ( )p=1/111و با اوجه به جدول  ،1مقبادیر

 ANPو  BNPشناخته شده و مسیر انتقال یام سلولی اولید و

شاخص  ANPدر گروه اجربی ( )1/119کیتر از گبروه کنتبرل

ارش این دو هورمون یکسان اس لتا به لورب هیزمان مورد

( )4/333اس (جدول.)1

بررسی قرار گر تند .بهنمر میرسبد در بژوهش حاضبر در اثبر
سازگار با ایرین اناوبی با شدب ایین ،ظلم هورمبونهبا

بحث و نتیجهگیری
نتایج مطالیه حاضر نشان داد که شش هفته ایرین انباوبی

استرسی  ANPو  BNPایدی یا ته اس  .این سازگار هبا
یزیولوژیز باع شده که دستگاه سیپاایکی و هورمبونهبا

با شدب ایین موجب کاهش مینادار بیبان ژن  ANPو BNP

استرسی درگیر شده و امکان بازیا

میشود .نتایج این ژوهش با نتایج حال از ژوهش گبواز و

کام میسر و ا زایش عیلکرد قل ی را در ی داشته باشبد [.]21

هیکاران که به بررسی اأثیر یز دوره یالی ببا شبدب بایین

گرچه شواهد بیان میکند یبز جلسبه ایبرین ببا هبر شبدای،

انجام شده بود و ا زایش  NT-proBNPرا گبزارش داد [،]15

هورمون ها قل ی را ا زایش میدهد ،اما سبازگار ببا ایبرین

هیسو بود اما با نتایج حال از بژوهش بنبدا و هیکباران []2

اناوبی با شدب ایین (که با اوجه به دورهها استراحتی مبابین

ناهیسو بود .عل اناقض در نتبایج مبیاوانبد ناشبی از افباوب

یالی  ،از شبار ایبرین کاسبته و امکبان یالیب در

دورهها

ساختار و یزیولبوژیکی
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تأثیر تمرین بر بیان ژن  ANPو  BNPپس از  MIدر رت

مهران قهرمانی و سارا کربالییفر

مدب یوالنی ار را برا ا راد با هر سن و با هر شرایط جسبیی

اناوبی با شدب ایین احتیاالً باع کاهش شار دیواره بطن در

ببراه کببرده و هیچنببین از مزایببا سببازگار ناشببی از دوره

یی دیاستول و در نهای کاهش  NT-pro-BNPشده باشبد

ریکاور نیز بهره مند خواهد ساخ ) با اأثیر بر ارش و عیلکرد

[ .]23عام دیگبر کبه احتیباالً در کباهش  ANPو BNP

یببامرسببانهببا شببیییایی باعبب کنتببرل و ایببدی ارشبب

متیاقب سازگار با شش هفته ایرین انباوبی ببا شبدب بایین

هورمونها قل ی در ایرین کردهها به نس

ا راد بدون سابقه

بوده اس  ،ا زایش ایداد گیرندهها هورمونی اس که به نوببه

ایرینی می شود .سازگار با ایبرین انباوبی ببا شبدب بایین،

خببود منجببر بببه ا ببزایش ااصببال BNPو  ANPو در نهای ب

موجب ایدی نیتریز اکساید میشود ،روائین گوانی سبیکالز

کاهش آنها در خون شده اس [.]11

یال و میزان گوانی سیکالز اشریز شده را ایدی و گوانوزین

بهیور کلی نتایج این ژوهش از نقش ایرینباب انباوبی ببا

منو سفاب حلقو را به میزان کیتر اولید می کنبد و یالیب

شدب ایین بر کاهش مقبادیر بیبان ژنهبا  ANPو BNP

آنزی سفو د استراز را به میزان کیبی ا بزایش داده و کانبال

س از وقوع انفارکتوس میوکارد حیای میکند.

کلسببییی کیتببر را مببیبنببدد .در نتیجببه  - cAMPکببه
انق اض تیر قلب را ا بزایش مبی دهبد PDE -را کیتبر ببه
نوکلئواید ’ AMP-5ظیر یال اجزیه میکند و در نتیجه آنزی
 PKGکیتر

یال می شبود [ .]21 ،12احتیباالً شبش هفتبه

تشکر و قدردانی
این مقاله مستترج از یرح ژوهشی با عنوان «اأثیر شبش
هفته ایرین اناوبی خیلی شدید و ایرین اناوبی با شدب بایین

ایرین اناوبی با شدب ایین با ایبدی ارشب سبایتوکاینهبا

بر مقادیر بیان ژن  ANPو  BNPعضله قل ی در ربها س از

التهابی اوانسته اس  NT-pro-BNPالسبیا را نیبز ایبدی

ابتال به آنفارکتوس میوکارد» اس که با کد اخالق 11/1/1966

کند [ .]22هیچنین میکن اس ایرین اناوبی با شدب ایین از

در ااریخ  1396/6/14در دانشبگاه آزاد اسبالمی مرکبز گبیالن

یریبب ایییببر در ایببداد و یالیبب گیرنببدههببا

پتیببدها

نااریورایز ،عیلکرد سیست  ANP-NPR-Aرا اشب ابأثیر
قرار داده باشد [ .]11از سویی سازگار با شبش هفتبه ایبرین
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ظرب اصویب شده اس  .از ایامی کسانی که مبا را در ایبن راه
یار نیودهاند اشکر میکنی .

)76  مسلسل،8931  تابستان، شماره دوم،(سال بیست و یکم
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Effect of six weeks low intensity interval
training on expression of atrial and brain
natriuretic peptide genes following
myocardial infarction in rat
*Ghahremani M1, Karbalaeifar S2

Abstract
Background: Myocardial infarction (MI) is the irreversible cell death
caused by ischemia in parts of myocardium. Atrial and Brain
natriuretic peptides (ANP and BNP) are known as strong markers of
myocardial infarction. This study was aimed to evaluate the effect of
six weeks low intensity interval training on ANP and BNP genes
expression in rats following myocardial infarction.
Materials and methods: Twelve male Wistar rats on the age of 12 weeks
and mean weight of 250-300gr were allocated in two equal groups
including experimental group (60 minutes interval running on a
treadmill, each cycle including four minutes of running with intensity
of 55-60% VO2max and two minutes of active recovery with 45-50%
VO2max intensity, three days a week for six weeks) and control
group (without training). Real-time PCR was used to assess the
expression level of ANP and BNP genes in myocardium (following
the MI induction by surgical blocking of left coronary artery).
Statistical analysis of data we performed by independent t-test.
Results: Our findings showed that there was a significant decrease in
expressions of ANP and BNP genes among experimental group in
contrast with control group (p= 0.011 and p=0.001, respectively).
Conclusion: Adaptation to low intensity interval training may control and
moderate the secretion of cardiac hormones in the training group
compared to control group following myocardial infarction.
Keywords: Myocardial infarction, Atrial Natriuretic Peptides,
Ventricular Natriuretic Peptide B-type, Exercise
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