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Original Article
Abstract
Background and Purpose: The risk of renal injury rapidly increases following myocardial infraction (MI),
however; aerobic training and curcumin supplementation have beneficial effects on both the kidneys and
the heart post MI. Moreover, blood renalse level can also provide appreciable information regarding these
organs health status. Therefore, the aim of study was to investigate the effects of aerobic training and curcumin supplementation on blood renalase, creatinin and blood ure nitrogen (BUN) levels and renal tubular
damage in male rat model of induced myocardial infraction.
Materials and Methods: 40 male wistar rats were randomized into five groups (n=8) of healthy control,
MI control, MI training, MI curcumin and MI concomitant (training+curcumin). MI was induced by isoproterenol injection. The training program (consisted of five sessions of running/week at moderate intensity
on a treadmill) was conducted throgh eight weeks and curcumin was administrated by gavage method 15
mg/kg.day. Blood renalse was determined by ELISA method, while creatinine and BUN level by enzymatic
method and the tissue damge level was evaluated by histologic analysis. The data was analysed by one-way
ANOVA (Tokey test as post hoc) and Chi square tests with a confidence level of 95%.
Results: Blood renalse (P = 0.001), creatinine (P = 0.001) and BUN (P = 0.025) was significantly higher in
MI control group compared to healthy controls. However, the amounts of these indices had no significant
differences with MI control group in all three intervention groups of MI training, MI curcumin and MI
concomitant (P > 0.05). However; renal injury was significantly lower in all three intervention groups than
MI control group (P = 0.007, P = 0.037 and P = 0.001 respecetively) and also in MI concomitant group
compared to both of MI training (P = 0.006) and as well as MI curcumin (P = 0.003) groups.
Conclusion: The hazardous effects of MI on all three variables could be ameliorated following all three
interventions. However, the concomitant intervention is superior to both of the aerobic training as well as
curcumin supplementation for reductions in the histologic injury level.
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تأثیر تمرین هوازی و مکمل کورکومین بر سطوح رناالز ،کراتینین و نیتروژن اورۀ خون و
آسیب کلیوی در موشهای صحرایی نر روش القایی سکتۀ قلبی
شیوا قدیرزاد ،1رقیه پوزش جدیدی ،1جبار بشیری ،1کریم آزالی علمداری
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 1گروه تربیت بدنی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
 2گروه علوم ورزشی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران

مقاله پژوهشی

چکیده
زمینــه و هــدف :ســرعت آســیب کلیــه پــس از انفارکتــوس قلبــی ب هســرعت افزایــش مییابــد ،امــا تمرینــات هــوازی و مکمــل
کورکومیــن پــس از ســکتۀ قلبــی تأثیــرات بســیار مثبتــی بــر کلیــه و قلــب دارنــد .همچنیــن رنــاالز خــون میتوانــد اطالعــات
مناســبی از وضعیــت ســامت هــر دو انــدام فراهــم کنــد .بنابرایــن هــدف پژوهــش حاضــر بررســی تأثیــر تمریــن هــوازی و
مکمــل کورکومیــن بــر ســطوح رنــاالز ،کراتینیــن نیتــروژن اورۀ خــون ( )BUNو آســیب توبولــی کلیــه در موشهــای صحرایــی
نــر روش القایــی ســکتۀ قلبــی بــود.
مــواد و روشهــا 40 :مــوش صحرایــی نــژاد ویســتار بهطــور تصادفــی بــه پنــج گــروه (هش ـتتایی) شــامل ســالم-کنترل،
ســکته-کنترل ،ســکته-تمرین ،ســکته-کورکومین و ســکته-توأم (شــامل تمریــن و کورکومیــن) تقســیم شــدند .ســکتۀ
قلبــی از طریــق تزریــق ایزوپروترنــول القــا شــد .تمریــن طــی هشــت هفتــه بهصــورت پنــج جلســه دویــدن در هفتــه بــا شــدت
متوســط روی نــوار گــردان انجــام گرفــت و کورکومیــن نیــز ( 15 )mg/kg.dayبهصــورت گاواژ مصــرف شــد .مقــدار رنــاالز خــون
بــه روش االیــزا ،مقــدار کراتینیــن و نیتــروژن اورۀ خــون بــه روش آنزیمــی و شــدت آســیب بافتــی بــه روش هیســتولوژیک
س تکراهــه (آزمــون تعقیبــی توکــی) و آزمــون خـیدو در ســطح اطمینــان  95درصــد
تعییــن شــدند و دادههــا بــا تحلیــلواریانـ 
تحلیــل شــدند.
نتایــج :در گــروه ســکته کنتــرل ،مقــدار رنــاالز ( ،)P=0/001کراتینیــن ( )P=0/001و  )P=0/025( BUNخــون بهطــور معنــاداری
بیشــتر از گــروه کنتــرل ســالم بــود ،امــا در هــر ســه گــروه مداخلــه شــامل ســکته-تمرین ،ســکته-کورکومین و ســکته-توأم،
مقــدار ایــن ســه شــاخص بــا گــروه ســالم کنتــرل تفــاوت معنــاداری نداشــت ( .)P<0/05بــا ایــن حــال ،شــدت آســیب کلیــوی
در هــر ســه گــروه مداخلــه ،بهطــور معنــاداری کمتــر از گــروه ســکته کنتــرل بــود (بهترتیــب  P=0/037 ،P=0/007و .)P=0/001
همچنیــن در گــروه تــوأم از هــر دو گــروه ســکته-تمرین ( )P=0/006و ســکته-کورکومین ( )P=0/003کمتــر بــود.
نتیجهگیــری :آثــار ســوء ســکتۀ قلبــی بــر هــر ســه متغیــر پــس از هــر ســه مداخلــه ،برطــرف میشــود .بــا ایــن حــال ،تأثیــر مداخلــۀ
تــوأم بــرای کاهــش آســیب هیســتولوژیک ،در مقایســه بــا هــر دو مداخلــۀ تمریــن هــوازی و مصــرف کورکومین قویتر اســت.
واژههای کلیدی :انفارکتوش قلبی ،تمرین ،کورکومین ،آسیب کلیه.
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و پالســما در الگوهــای حیوانــی  CKDکاهــش مییابــد و
کمبــود آن بــا افزایــش فشــار خــون و کاتکوالمینهــای گــردش
خــون ( )7همــراه اســت .رنــاالز همچنیــن کاربردهــای درمانی
بالقــوهای دارد و تجویــز مزمــن آن ســبب کاهــش آســیب حــاد
نبــر ایــن رنــاالز میتوانــد وســعت
کلیــه میشــود ( .)8افزو 
ناحیــۀ دچــار ســکتۀ قلبــی را کاهــش دهــد ( )9و ممکــن
اســت کلیــه بــرای جبــران افزایــش مقــدار کاتکوالمینهــای
در مراحــل اولیــۀ بــروز ســکتۀ قلبــی ،رنــاالز بیشــتری ســنتز و
ترشــح کنــد (.)10
براســاس نتایــج پژوهشهــا تمریــن بدنــی جــزء ضــروری
بــرای بازتوانــی قلبــی متعاقــب ســکتۀ قلبــی اســت ( )11و
تمرینــات هــوازی پــس از ســکتۀ قلبــی تأثیــرات بســیار مثبتــی
بــر کلیــه ( )12و قلــب ( )11داشــتهاند .ولــی بهنظــر میرســد
بررســی ســطح رنــاالز خــون در بیمــاران ســکتۀ قلبــی بتوانــد
اطالعــات مناســبی از وضعیــت کلیــه و قلــب در پاســخ بــه
تمریــن هــوازی نشــان دهــد (.)13
بیشــتر پژوهشهــای مربــوط بــه رنــاالز ،بیــان آن را
در عضلــه بررســی کردهانــد .امــا در پژوهــش زارفوســکا و
همــکاران ( )2013شــش هفتــه تمریــن هــوازی بــر مقــدار رنــاالز
خــون موشهــا اثــر معنــاداری نداشــت ،همچنیــن تأثیــر
متفاوتــی بــر تنظیــم بیــان آن در تارهــای عضالنــی ســفید
و کلیههــا ایجــاد کــرد ( .)14عملکــرد ســایتوکینی رنــاالز هــم
فهــم موجــود در مــورد نقــش ســلولی آن بهویــژه در شــرایط
فیزیولوژیکــی و بیمــاریزا بــدن انســان را بــا تناقــض بیشــتری
مواجــه کــرده اســت ( .)7بهنظــر میرســد هنــوز بــه بررســی
بیشــتری در مــورد تأثیــر انــواع مداخــات و از جملــه تمریــن
بدنــی بــر مقــدار رنــاالز خــون و عملکــرد کلیــوی در شــرایط
پاتولوژیــک ماننــد ســکتۀ قلبــی نیــاز اســت.
کورکومیــن بهعنــوان مــادۀ ضدا کسایشــی ،تأثیــرات
برجســتهای بــر عملکــرد و ســاختار کلیــه دارد ،حتــی مصــرف
آن بهمنزلــۀ راهبــرد غذایــی امیدبخــش بــرای بیمــاران CKD
توصیــه شــده اســت ( .)15در موشهــای دچــار ســکتۀ قلبــی،
فوایــد چشــمگیر آن بــر چندیــن انــدام بــدن از جملــه قلــب و
کلیــه تأییــد شــده اســت ( .)16بــرای نمونــه کارایــی مشــتقات
کورکومیــن در برابــر ســکتۀ قلبــی ناشــی از ایزوپرترنــول (،)17
ســکتۀ قلبــی آزمایشــگاهی از طریــق بســتن شــریان نزولــی
کاروتیــد ( )18یــا ناشــی از مواجهــه بــا هیپوکســی متنــاوب ()19
تأییــد شــده اســت .همچنیــن تأثیــرات کورکومیــن در کلیــه
در مــورد محافظــت از آســیبهای ایســکمی تزریــق مجــدد
( ،)20فشــار ا کسایشــی ( )21یــا التهــاب ( )22هــم تأییــد شــده

ســکتۀ قلبــی بهعنــوان شــدیدترین حالــت تظاهــر بیمــاری
عــروق کرونــر ،پیامــد نهایــی ایســکمی حــاد یــا مزمــن
میــوکاردی اســت کــه بــه آســیب میــوکارد یــا نکــروز منجــر
میشــود و بــا افزایــش شــاخصهای قلبــی ،بــروز تغییــرات
الکتروکاردیوگرافــی خــاص ،تصاویــر تأییدکننــدۀ وجــود
آســیب جدیــد در میــوکارد یــا وجــود ناهنجــاری حــاد موضعــی
در حرکــت دیــوارۀ قلــب تشــخیص داده میشــود ( .)1بهطــور
معمــول مطالعــۀ ســکتۀ قلبــی بــر روی روشهــای تجربــی
القایــی از طریــق تزریــق ایزوپرترنــول اتفــاق میافتــد کــه
روشــی ســاده و دارای مرگومیــر پاییــن اســت و مقــدار نکــروز
میــوکاردی مشــابهی بــا ضایعــات میــوکاردی مشاهدهشــده
در ســکتۀ قلبــی انســانی ایجــاد میکنــد (.)2
بین بیماریهای قلبی ( )CVDو کلیوی ارتباط پیچیده
و دوطرف ـهای وجــود دارد .کلیههــا ضمــن دفــع مــواد زائــد،
آب اضافــی و برقــراری تعــادل الکترولیتــی ،هورمونهایــی
ماننــد رنیــن ،اریتروپوئیتیــن و پروســتا گالندینها را بــرای
تنظیــم فشــار خــون ترشــح میکننــد .افزونبــر ایــن قلــب و
کلیــه در تــدارک خــون کافــی بــه بافتهــا و اندامهــای بــدن
همــکاری میکننــد .ولــی در زمــان بــروز اختــال قلبــی یــا
کلیــوی ،ایــن دو انــدام از طریــق ســازوکارهای نوروهورمونــی
تنظیمــی بــا همدیگــر برهمکنــش کــرده و شــرایط موجــود
را ســختتر میکننــد ( .)3بدینترتیــب ممکــن اســت
بیمــاری مزمــن کلیــه ()Chronic Kidney Diseases) (CKD
حــادث شــود کــه بــا افزایــش کراتینیــن و نیتــروژن اورۀ خــون
(( BUNو تغییــرات هیســتولوژیک کلیــه همــراه اســت و خــود
بهطــور مســتقل بــا بــروز بیــش از  50درصــد از حــوادث قلبــی و
مرگومیــر مرتبــط اســت (.)4
در حــال حاضــر شــاخصهای زیســتی مختلفــی بــرای
تشــخیص و پیشــگیری از ایــن بیماریهــا پیشــنهاد شــدهاند
کــه بهغیــر از پپتیدهــای ســدیمی دهلیــزی ،بقیــۀ آنهــا
اهمیــت بالینــی چندانــی کســب نکردهانــد .امــا هورمــون
رنــاالز بهمنزلــۀ یــک هــدف جدیــد دخیــل در هــر دوی CVD
و  ،CKDدارای قابلیــت بــاالی محافظتکنندگــی قلبــی-
عروقــی اســت کــه اغلــب از کلیــه بــه خــون ترشــح میشــود.
همچنیــن در قلــب ،کبــد ،پانکــراس ،عضلــۀ اســکلتی و
دســتگاه تولیــد مثــل بیــان میشــود .بیــان رنــاالز بــه عملکــرد
کلیــوی ،تزریــق خــون کلیــوی و بیــان کاتکوالمینهــا وابســته
اســت ،همچنیــن از آپوپتــوز ،التهــاب و فیبــروز کلیــه ()5
و قلــب ( )6هــم جلوگیــری میکنــد .ســطح رنــاالز بافتــی
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تأثیر تمرین هوازی و مکمل کورکومین بر آسیب کلیوی
اســت کــه ایــن رویدادهــا در ســکتۀ قلبــی هــم بــه احتمــال
زیــادی در کلیههــا رخ میدهنــد.
بــا ایــن حــال ،ا گرچــه هنــوز اطالعــات موجــود انــدک
اســت و بایــد در شــرایط بالینــی نمونههــای انســانی تأییــد
شــود ،اطالعــات زیــادی هــم در مــورد تأثیــر همزمــان تمریــن
بدنــی یــا کورکومیــن بــر وضعیــت ســامت کلیــه در بیمــاران
دچــار ســکتۀ قلبــی وجــود نــدارد .بنابرایــن بهنظــر میرســد
بهدلیــل اینکــه رنــاالز بهعنــوان شــاخص زیســتی جدیــدی
ً
تقریبــا بــروز تغییــرات در هــر دو بافــت کلیــه و قلــب را انعــکاس
میدهــد ( ،)13ازای ـنرو شــاید مطالعــۀ پاســخ رنــاالز گــردش
خــون در موشهــای دچــار ســکتۀ قلبــی در پاســخ بــه
تمریــن بدنــی و مصــرف مکمــل کورکومیــن در کنــار ســایر
شــاخصهای اصلــی (کالســیک) مربــوط بــه ســامت کلیــه
از جملــه مقــدار کراتینیــن و اورۀ خــون همــراه بــا بررســی
ســاختار هیســتولوژی بافــت بتوانــد اطالعــات کاربــردی
ارزشــمندی را در مــورد تأثیــرات واحــد و تــوأم تمریــن هــوازی
و مکمــل کورکومیــن بــر ســاختار و عملکــرد کلیــوی در پــی بروز
ســکتۀ قلبــی حــاد فراهــم کنــد کــه هــدف ایــن پژوهــش بــود.
روش پژوهش
ههــای پژوهــش :نــوع پژوهــش حاضــر ،از لحــاظ هــدف
نمون 
بنیــادی ـ کاربــردی و روش پژوهــش از نــوع تجربــی بــود.
نمونههــای پژوهــش 40 ،ســر مــوش صحرایــی نــر نــژاد ویســتار
 16هفتـهای بــا وزن  300تــا  370گــرم بــود کــه از مرکــز انســتیتو

قدیرزاد و همکاران
پاســتور ایــران خریــداری شــد .در مــدت اجــرای مداخلههــای
تمرینــی و جراحــی ،تعــداد ســه ســر مــوش صحرایــی در هــر
قفــس بــا دسترســی آزاد بــه آب و بســتههای غذایــی و طبــق
چرخــۀ  12ســاعت خــواب و بیــداری نگهــداری شــدند.
درجــۀ حــرارت اتــاق ،در محــدودۀ  22±2درجــۀ ســانتیگراد
حفــظ شــد و شــرایط نگهــداری و کار بــا حیوانــات براســاس
توصیههــای قوانیــن حمایــت از حیوانــات آزمایشــگاهی
انجــام گرفــت و روش آن توســط کمیتــۀ اخالق دانشــگاه تبریز
بـ�ا شناسـ�ۀ  IR.TABRIZU.REC.1399.054تأییــد شــد.
روش اجــرای پژوهــش :ابتــدا موشهــای صحرایــی
بهطــور تصادفــی بــه پنــج گــروه (هش ـتتایی) شــامل ســالم
کنتــرل ،ســکته کنتــرل ،ســکته تمریــن ،ســکته کورکومیــن
و ســکته تــوأم (شــامل تمریــن و مکمــل) تقســیم شــدند و
بهغیــر از گــروه ســالم کنتــرل ،بقیــۀ موشهــای صحرایــی
شــامل  32ســر طــی دو روز متوالــی تحت تزریــق درونصفاقی
ایزوپروترنــول ( )sigma-15627بــا دوز  100میلیگــرم بــر
هــر کیلوگــرم وزن بــدن در روز قــرار گرفتنــد .دو روز پــس
از تزریــق ایزوپرترنــول ،از گوشــۀ چشــم گروههــای کنتــرل
ســالم و کنتــرل ســکته نمونــۀ خونــی اخــذ شــد و تأییــد بــروز
ســکته طبــق نتایــج مطالعــات گذشــته ( )24 ،23از طریــق
مقایســۀ بینگروهــی (آزمــون تــی مســتقل) ســطوح تروپونیــن
و همچنیــن فعالیــت آنزیمهــای کراتی ـن کینــاز و ال کتــات
دهیدروژنــاز قلبــی گــردش خــون انجــام گرفــت.

جدول  .1فعالیت آنزیمهای قلبی بهمنظور تأیید بروز انفارکتوس میوکارد
فعالیت کراتین کیناز

فعالیت ال کتات دهیدروژناز

تروپونین

(واحد بینالمللی بر لیتر)

(واحد بینالمللی بر لیتر)

()ng/ml

کنترل سکته

286/37 ± 16/20

236/75 ± 13/06

0/77 ± 0/10

کنترل سالم

324/5 ± 16/51

286/87 ± 16/07

0/90 ± 0/12

 Pبین گروهی

* 0/001

* 0/001

* 0/039

گروه

* :تفاوت معنادار ()P>0/05
بــا شــیب  5درصــد همــراه بــود و بــا ســرعت  5تــا  10متــر در
دقیقــه انجــام گرفــت .ســپس برنامــۀ تمریــن بــه مــدت هشــت
هفتــه آغــاز شــد کــه پنــج روز در هفتــه حوالــی ســاعت ،16
انجــام گرفــت .دویــدن در دو هفتــۀ اول بــا ســرعت  10متــر در
دقیقــه بــه مــدت  15دقیقــه انجــام پذیرفــت .در هفتههــای
بعــدی بهتدریــج هــر دو هفتــهشــدت و مــدت تمریــن افزایــش
داده شــد ،تــا اینکــه در دو هفتــۀ آخــر شــدت تمریــن هــوازی

در ادامــه موشهــای صحرایــی گروههــای تمریــن ســکته
تمریــن و ســکته تــوأم بــا قــرارداد ورزشــی طــی یــک هفتــه
(شــامل پنــج جلســه دویــدن روی نــوار گــردان بــا ســرعت 5
تــا 10متــر بــر دقیقــه) آشــنا شــدند .بدینمنظــور ،موشهــای
صحرایــی در دو جلســۀ اول بــه مــدت  10دقیقــه فقــط در
داخــل نــوار گــردان قــرار گرفتنــد؛ در ســه جلســۀ بعــدی
بهتدریــج شــروع بــه فعالیــت کردنــد کــه در دو جلســۀ پایانــی
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بــه  22متــر در دقیقــه و مــدت فعالیــت بــه  30دقیقــه رســید 5 .دقیقــه گــرم کــردن و ســرد کــردن بــا ســرعت  5تــا  10متــر در
شــیب نــوار گــردان از ابتــدا تــا انتهــای دورۀ تمریــن  5درصــد دقیقــه انجــام گرفــت (.)25
ثابــت مانــد (جــدول  .)2افزونبــر ایــن در هــر جلســۀ تمریــن،
جدول  .2جزئیات برنامۀ تمرین طی دورۀ مداخله
شاخص

هفته
آشنایی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

10-5

10

10

15

15

20

20

25

25

مدت (دقیقه)

10

15

15

20

20

25

25

30

30

شیب (درصد)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

سرعت (متر در دقیقه)

همــراه بــا تــورم شــدید و وا کوئلیــزه شــدن مختصــر ،رتبــۀ 3
بهعنــوان آســیب متوســط همــراه بــا تــورم هســته و وا کوئلیــزه
شــدن شــدید ،رتبــۀ  4بهعنــوان آســیب شــدید همــراه بــا
حضــور ســلولهای نکــروزی و آپوپتــوزی و نشــت مــواد یــا
پارگــی غشــای پایــه و رتبــۀ  5بهمثابــۀ آســیب نکروتیــک
همــراه بــا نکــروز کامــل توبــول قلمــداد شــد .بــرای اندازهگیــری
عوامــل بیوشــیمیایی شــاخص آســیب عملکــردی گلومرولــی
شــامل کراتینیــن و نیتــروژن اورۀ خــون ( )BUNابتــدا
نمونههــای ســرم بــا اســتفاده از ســانتریفیوژ در  3000دور در
دقیقــه در دمــای  4درجــۀ ســانتیگراد بــه مــدت  10دقیقــه
جــدا شــدند .ســپس مقــدار نیتــروژن اوره ( )BUNو کراتینیــن
ســرم بــا اســتفاده از روش رنگســنجی آنزیمــی و کیــت
تجــاری شــرکت پارسآزمــون بهترتیــب بــا ضریــب تغییــرات
درونسنجشــی  3/87درصــد و بینسنجشــی  3/13و
یگــرم بــر دس ـیلیتر و ضریــب
دامنــۀ حساســیت  2تــا  130میل 
تغییــرات درونسنجشــی  2/38درصــد و بینسنجشــی
یگــرم بــر دس ـیلیتر
 0/87و دامنــۀ حساســیت  0/2تــا  15میل 
اندازهگیــری شــدند .ســطح رنــاالز ســرم نیــز بــه روش االیــزا (بــا
استفاده از کیت )Uscn Life Science، Inc.، Wuhan، China
بــا ضریــب تغییــرات درونسنجشــی و بینسنجشــی حدا کثــر
تــا  10و  12درصــد و محــدودۀ ســنجش  3/12تــا  200نانوگــرم
بــر میلیلیتــر اندازهگیــری شــد.
تحلیــل آمــاری :پــس از ارزیابــی توزیــع طبیعــی دادههــا
بــه کمــک آزمــون شــاپیرو -ویلــک ،در ادامــه ،بــرای مقایســۀ
بینگروهــی دادههــا از تحلیــل واریانــس تکراهــه اســتفاده
شــد کــه در صــورت معنــادار شــدن آن ،در ادامــه دادههــا بــا
اســتفاده از آزمــون تعقیبــی توکــی (بســته بــه نتایــج آزمــون
لــون) مقایســه شــدند .همچنیــن مقایســۀ بینگروهــی تعــداد
اعضــای دارای هــر طبقــه از شــدت آســیب بافتــی در هــر گــروه

یگــرم بــه
شــایان ذ کــر اســت کــه کورکومیــن روزانــه  15میل 
ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن ( )26بهصــورت حلشــده در 4
میلیلیتــر آب مقطــر طــی دو وهلــه و در هــر وهلــه نصــف دوز
بهصــورت گاواژ خورا کــی مصــرف شــد (.)27
شهــای آزمایشــگاهی :پــس از پایــان مداخلــه،
رو 
موشهــای صحرایــی کشــتار و تشــریح شــدند .ابتــدا،
حیوانــات بــا کتامیــن ( )150 mg/kgو زایالزیــن ()15 mg/kg
بیهــوش شــدند و ســپس بــه پشــت روی تختــه تشــریح
خوابانــده شــده و دســت و پاهــا کشــیده و بــه حالــت صلیبــی
بســته شــد و پــس از بریــدن ســر ،نمونــۀ خــون موشهــا در
لولههــای آزمایــش (لختــه و هپارینــه) جم ـعآوری و بافــت
کلیــه پــس از تزریــق ســالین ســرد ،از خــون پا کســازی شــد .در
ادامــه کلیــه جداســازی و بــا فرمالیــن  10درصــد تثبیــت شــده
و در پـــارافین قالبگیــری و برشهایــی بهصــورت ســریال بــا
ضخامــت پنــج میکــرون تهیــه شــد .مقاطــع میکروســکوپی
تهیهشــده پــس از آمادهســازی مقاطــع بــا اســتفاده از روش
هماتوکســیلین و ائوزیــن رنگآمیــزی شــد و ســپس از آنهــا
بــا اســتفاده از میکروســکوپ نـــوری الیمپـــوس دوربـــیندار
 AH2تصویــر تهیــه شــد .در ادامــه تصاویــر مقاطــع بــا
بزرگنمایــی  40برابــر از طریــق روش شــمارش نقط ـهای
(براســاس میانگیــن حاصــل از تحلیــل  10نقطــۀ مجــاور در
یــک میلیمتــر مربــع) بــرای تعییــن شــدت آســیب کلیــوی
ارزیابــی شــدند .بدینمنظــور طبــق روش مــورد اســتفاده در
پژوهشهــای گذشــته ( )28میــزان شــدت آســیب براســاس
مقیــاس رتبهبندیشــدۀ موجــود طبقهبنــدی شــد کــه در آن
رتبــۀ صفــر بهعنــوان نبــود شــواهد آســیب همــراه بــا دارا بــودن
توبولهــای طبیعــی ،رتبــۀ  1بهمنزلــۀ آســیب مختصــر همــراه
بــا جوانــه زدن غشــایی مختصــر و تحلیــل ( brushنمایانگــر
آســیب توبولــی پروگزیمــال) ،رتبــۀ  2بهعنــوان آســیب مالیــم
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نتایج

بــا آزمــون خ ـیدو انجــام گرفــت .تمــام آزمونهــا بــا نرمافــزار
 SPSSنســخۀ  21در ســطح معنــاداری آمــاری  5درصــد
تحلیــل شــدند.

نتایــج تحلیــل واریانــس تکراهــه در مــورد مقایســۀ
بینگروهــی مقــدار رنــاالز (،)F 4 ,35 ,=6/79 ،P=0/001
کراتینیــن ( )F 4 ,35=11/19 ،P=0/001و ،P=0/004( BUN
 )F 4 ,35=4/7خــون حا کــی از وجــود تفــاوت معنــادار
بینگروهــی بــود (شــکلهای  1تــا .)3

شکل  .1مقدار رناالز خون در موشهای گروههای مختلف
* و † :بهترتیب نمایانگر تفاوت معنادار نسبت به گروههای سالم کنترل و سکته کنترل براساس آزمون تعقیبی توکی

شکل  .2مقدار کراتینین خون در موشهای گروههای مختلف
* † ،و ‡ :بهترتیب نمایانگر تفاوت معنادار نسبت به گروههای سالم کنترل ،سکته کنترل و سکته تمرین براساس آزمون تعقیبی توکی

شکل  .3مقدار نیتروژن اوره ( )BUNخون در موشهای گروههای مختلف
* و † :بهترتیب نمایانگر تفاوت معنادار نسبت به گروههای سالم کنترل و سکته کنترل براساس آزمون تعقیبی توکی
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همانطورکــه مشــاهده میشــود (شــکلهای  1تــا ،)3
در گــروه ســکته کنتــرل ،مقــدار رنــاالز ( ،P=0/001کراتینیــن
 )P=0/001و  )P=0/025( BUNخــون بهطــور معنــاداری
بیشــتر از گــروه کنتــرل ســالم اســت .در هــر ســه گــروه ســکته
تمریــن ،ســکته کورکومیــن و ســکته تــوأم ،ســطح رنــاالز
(بهترتیــب  P=0/013 ،P=0/027و  )P=0/006و کراتینیــن
خــون (بهترتیــب  P=0/001 ،P=0/031و  )P=0/001بهطــور
معنــاداری کمتــر از گــروه ســکته کنتــرل بــود .امــا مقــدار
 BUNخــون فقــط در اثــر مصــرف کورکومیــن (در هــر دو گــروه
ســکته کورکومیــن ( )P=0/039و ســکته تــوأم (،)P=0/002
بهطــور معنــاداری کمتــر از گــروه ســکته کنتــرل بــود .افزونبــر
ایــن مقــدار کراتینیــن خــون در گــروه ســکته تــوأم بهطــور
معنــاداری کمتــر از گــروه ســکته تمریــن بــود ( ،)P=0/001کــه
نشــان میدهــد بهتــر اســت بــرای کاهــش کراتینیــن خــون از
مصــرف تــوأم کورکومیــن و تمریــن هــوازی بهــره گرفتــه شــود.
به هر حال ،در هر ســه گروه ســکته تمرین ،ســکته کورکومین
و ســکته تــوأم ،مقــدار ایــن ســه شــاخص بــا گــروه ســالم کنترل
تفــاوت معنــاداری نداشــتند ( )P<0/05کــه نشــان میدهــد
آثــار ســوء ســکتۀ قلبــی بــر هــر ســه متغیــر پــس از هــر ســه
مداخلــه ،برطــرف شــده اســت.
شــایان ذ کــر اســت کــه در ایــن پژوهــش بررســی آســیب
بافتــی (مقــدار تخریــب ســلولی توبولــی) بــا روش هیســتولوژی
ریزبینــی (میکروســکوپی) نیــز انجــام گرفــت کــه در ایــن زمینــه
یــک نمونــه از تصاویــر ریزبینی هیســتولوژی بافــت کلیه در هر
گــروه در شــکلهای  4تــا  7ارائــه شــده اســت .بدینمنظــور
مشــابه بــا روش پژوهشهــای گذشــته ( ،)28ابتــدا در هــر
تصویــر ،شــدت تخریــب ســلول (دژنراتیــو) براســاس پیوســتار

شکل  .5نمای ریزبینی از بافت کلیه در گروه سکته تمرین
* :تغییرات مالیم دژنراتیو (فلش باریک) بههمراه آتروفی مالیم
توبولهای دیستال (فلش ضخیم) کلیوی و فیبروز مالیم بافت
بینابینی (ستاره) قابل رؤیت است.

شکل  .6نمای ریزبینی از بافت کلیه در گروه سکته کورکومین
* :تغییرات دژنراتیو متوسط (فلش ضخیم) بههمراه آتروفی متوسط
توبولهای دیستال کلیوی (فلش باریک) و فیبروز متوسط بافت
بینابینی (فلش منحنی) قابل رؤیت است.

شکل  .4نمای ریزبینی از بافت کلیه در گروه سکته کنترل

شکل  .7نمای ریزبینی از بافت کلیه در گروه سکته توأم

* :تغییرات شدید دژنراتیو (فلش ضخیم) بههمراه آتروفی متوسط

* :تغییرات بسیار مختصر دژنراتیو (فلش ضخیم) بههمراه آتروفی

توبولهای پروگزیمال و دیستال کلیوی (فلش باریک) و فیبروز

مختصر توبولهای دیستال کلیوی (فلش باریک) و بدون فیبروز

شدید بافت بینابینی (فلش منحنی) قابل رؤیت است.

قابل مالحظۀ بافتی ،قابل رؤیت است.
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پنجطبق ـهای شــامل (،)++=Mild( ،)+=Slight( ،)- =Non
( )+++=Moderateو ( )++++=Severeرتبهبنــدی شــد
(ردیــف میانــی جــدول  .)1همچنیــن فقــط بــرای ارائــۀ دیــد
ا

کلــی بــرای توصیــف شــدت آســیب در هــر گــروه (بــدون انجــام
عملیــات آمــاری) ،عــدد میانگیــن مربــوط بــه هــر گــروه بــه
نزدیکتریــن عــدد صحیــح تقریــب شــد (ردیف آخــر جدول .)1

ل

جدول  .3رتبهبندی آسیب بافتی کلیوی در گروههای مختلف
تعداد موشهای دارای هر رده از شدت آسیب در گروهها

متغیر

سکته کنترل

سکته تمرین

سکته کورکومین

سکته توأم

کل گروهها

گروه
صفر

0

0

0

1

1

یک

0

1

0

7

8

دو

0

5

1

0

6

سه

2

2

6

0

10

چهار

6

0

1

0

7

کل

8

8

8

8

32

( 3/75متوسط)

2/12

3

0/87

-

(مالیم)

(متوسط)

(مختصر)

شدت آسیب در گروه
بر حسب استناد به میانگین ردۀ آسیب

آزمــون خـیدو اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول  2ارائــه
شــده اســت.

در ادامــه بــرای مقایســۀ آمــاری بینگروهــی و همچنیــن
مقایســۀ دوب ـهدوی گروههــا از لحــاظ تعــداد اعضــای دارای
هــر طبقــه از شــدت تخریــب ســلولی توبولــی بافــت کلیــه ،از

جدول  .4مقایسۀ شدت آسیب بافتی در بررسی ریزبینی هیستولوژیک بافت کلیه در بین گروههای مختلف با آزمون خیدو
مقایسه در بین

ارزش مربع خیدو

درجۀ آزادی

Sig

کل گروهها

53/07

12

* 0/001

سکته کنترل با سکته تمرین

12/00

3

* 0/007

سکته کنترل با سکته کورکومین

6/57

3

* 0/037

سکته کنترل با سکته توأم

16/00

3

* 0/001

سکته تمرین با سکته کورکومین

6/66

3

0/083

سکته تمرین با سکته توأم

12/50

3

* 0/006

سکته کورکومین با سکته توأم

16/00

4

* 0/003

* :نشانۀ تفاوت معنادار در بین گروهها در سطح ()P>0/05
افزایــش رنــاالز خــون شــد .همچنیــن در هــر ســه گــروه ســکته
تمریــن ،ســکته کورکومیــن و ســکته تــوأم ،مقــدار رنــاالز خــون
نســبت بــه گــروه ســکته کنتــرل کمتــر بــود و تفــاوت معنــاداری
بــا گــروه ســالم کنتــرل نداشــت کــه نشــان میدهــد در هــر
ســه گــروه بــه ســطوح گــروه ســالم برگشــت کــرده اســت .البتــه
در مراحــل اولیــۀ ســکتۀ قلبــی ،کلیــه بــرای جبــران افزایــش
کاتکوالمینهــای خــون ،رنــاالز بیشــتری ســنتز میکنــد (.)10

بدینترتیــب مشــاهده شــد کــه در بیــن گروههــای
مختلــف (ب هجــز در بیــن گروههــای ســکته تمریــن و ســکته
کنتــرل) تفاوتهــای معنــاداری از لحــاظ شــدت تخریــب
ســلولی توبولــی کلیــه وجــود دارد (.)P>0/05
بحث و نتیجهگیری
یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه ســکتۀ قلبــی ســبب
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میرســد تأثیــر تمریــن بدنــی بــر رنــاالز خــون در شــرایط ســالم
ً
ً
و بیمــاری قلبــی کامــا متفــاوت اســت کــه احتمــاال میتوانــد
بهدلیــل بــاال بــودن کاتکوالمینهــا در شــرایط اســتراحت و
حیــن ورزش در آزمودنیهــای دچــار ســکتۀ قلبــی در مقایســه
بــا آزمودنیهــای ســالم باشــد ()10؛ ولــی بــا توجــه عــدم تعییــن
منشــأ دقیــق رنــاالز ســرم در ایــن پژوهــش ،بررســی آن در
پژوهشهــای آینــده پیشــنهاد میشــود.
بــا ایــن حــال ،یــک ســری پاس ـخهای ســیتوکینهای
پیشالتهابــی و ضدالتهابــی طــی بازســازی ســاختاری
متعاقــب ســکتۀ قلبــی روی میدهنــد و شــاید تغییــرات رنــاالز
خــون در پژوهــش حاضــر بــه عملکــرد ســیتوکینی آن ( )7هــم
مرتبــط اســت .ولــی ا گرچــه نقــش تمرینــات ورزشــی ( )34و
کورکومیــن ( )35در کاهــش التهــاب میــوکارد دچــار ســکته
ً
قبــا هــم تأییــد شــده اســت ،بهدلیــل عــدم اندازهگیــری
متغیرهــای التهابــی در پژوهــش حاضــر ،ارائــۀ نظــر قطعــی
در ایــن مــورد نیــز نیازمنــد بررس ـیهای مســتقیم در آینــده
اســت .از ســویی ســکتۀ قلبــی حــاد بــا اختــال در انبســاط
عــروق در بخشهــای دچــار ســکته و ســالم قلــب همــراه
اســت ( .)36بنابرایــن ،بــا توجــه بــه نقــش رنــاالز در نارســایی
عــروق ،کاهــش آن پــس از ســکته و رونــد افزایش آن به ســمت
ســطوح طبیعــی پــس از تمریــن ورزشــی و مصــرف کورکومیــن
بــا توجــه بــه احتمــال بــاالی اصــاح نارســایی عملکــرد عروقــی
در اثــر تمریــن ورزشــی و کورکومیــن منطقــی بهنظــر میرســد.
پــس از ســکتۀ قلبــی هــم کاتکوالمینهــای خــون
افزایــش مییابنــد ( ،)37بنابرایــن شــاید کاهــش رنــاالز خــون
پــس از تمریــن یــا مصــرف کورکومیــن فقــط بهدلیــل افــت
ســطوح کاتکوالمینهــای خــون در اثــر گذشــت زمــان روی
داده اســت .ولــی هــر دوی تمریــن ( )38و کورکومیــن ()39
بهخوبــی قــادر بــه کاهــش ســطوح کاتکوالمینهــای خــون
هســتند کــه ایــن مســئله نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
ایزوپروترنــول قــادر بــه افزایــش قــدرت انقبــاض و تعــداد
ضربــان قلــب اســت کــه ســبب افزایــش احتمــال فشــار خــون
سیســتولی میشــود .امــا ایزوپرترنــول بــا انبســاط عروقــی بــه
کاهــش فشــار دیاســتولی نیــز میانجامــد ( .)40ا گرچــه نیمــۀ
عمــر و مــدت زمــان مانــدگاری ایــن تأثیــرات ایزوپرترنــول
بهطــور معمــول بســیار پاییــن اســت ،بــا در نظــر گرفتــن نقــش
رنــاالز در تنظیــم فشــار خــون ( ،)8تصــور میشــود کــه شــاید
افزایــش رنــاالز بــا هــدف کاهــش فشــار خــون روی داده و
پــس از مدتــی بــا اصــاح فشــار خــون ،نیــاز بــه ادامــۀ افزایــش
رنــاالز وجــود نداشــته اســت .بــا ایــن حــال ،بهدلیــل عــدم

بدینترتیــب بهنظــر میرســد افزایــش رنــاالز گــروه کنتــرل
ســکته در نتیجــۀ تــاش بــدن بــرای محــدود کــردن مقــدار
گســترش وســعت ســکته ( )9و کاهــش کاتکوالمینهــای
خــون و جلوگیــری از افــت عملکــرد قلــب روی داده اســت .امــا
بهدلیــل از دســت رفتــن امــکان اســتفاده از پــروب جراحــی
قلــب نــوزاد انســان بــرای انجــام ا کــو قلــب از موشهــا (بهدلیل
وجــود شــرایط خــاص شــیوع کرونــا مطابــق بــا زمــان پایــان
مداخلــه) امــکان اندازهگیــری متغیرهــای عملکــرد قلبــی در
پژوهــش حاضــر میســر نشــد کــه نیــاز بــه بررســی مســتقیم
عملکــرد قلبــی در پژوهشهــای آینــده را پیشــنهاد میکنــد.
همچنیــن در بیمــاران ســکتۀ قلبــی ،آســیب حــاد کلیــه
در ســطح بــاال رخ میدهــد ( .)29بنابرایــن بــا توجــه بــه
اینکــه نقــش رنــاالز در محافظــت از آســیب حــاد کلیــه (بــرای
نمونــه از طریــق جبــران شــکافت میتوکندریایــی) نشــان داده
شــده اســت ( ،)30شــاید بتــوان تغییــرات رنــاالز خــون را در
تــاش دســتگاه بــرای جبــران آســیب کلیــوی نســبت داد.
ً
در پژوهشــی هــم بهطــور نســبتا همســو بــا یافتههــای مــا،
کاهــش رنــاالز بافــت کلیــۀ موشــهای تمرینکــرده مشــاهده
شــده اســت ( ،)14امــا در پژوهــش حاضــر ،دادههــای
هیســتولوژیک وجــود آســیب و تحلیــل ســلولی کلیــه در
پــی ســکتۀ قلبــی را تأییــد کــرد .البتــه در بیمــاران ســکتۀ
قلبــی خطــر بــروز شــوکهای قلبــی ،نارســایی حــاد قلــب،
آریتمیهــای شــدید و مشــکالت مکانیکــی حــرکات قلــب
وجــود دارد کــه میتواننــد بــه کاهــش بــرونده قلبــی منجــر
شــوند .بنابرایــن جریــان خــون کلیــه نیــز بــا احتمــال کاهــش
مواجــه اســت ( )31کــه میتوانــد بــر بیــان رنــاالز اثرگــذار
باشــد .از ســویی ،تمریــن اســتقامتی هــم ســبب تشــدید
افــت مقــدار فیلتراســیون گلومرولــی و جریــان خــون کلیــوی
بــه دنبــال آســیب کلیــه میشــود ( .)32ازای ـنرو بــا توجــه بــه
اینکــه کلیههــا منشــأ اصلــی رنــاالز خــون هســتند ،شــاید ایــن
مســئله میتوانــد کاهــش رنــاالز ســرمی موشهــای دچــار
ســکتۀ قلبــی پژوهــش حاضــر را پــس از تمریــن هــوازی بــا
قــوت بیشــتری توجیــه کنــد.
نبــر ایــن ،در پژوهشــی افزایــش بیــان رنــاالز در کلیــه
افزو 
و قلــب موشهــای تحــت رژیــم پرچــرب پــس از تمرینــات
تناوبــی شــدید مشــاهده شــده اســت ( .)33همچنیــن در
آزمودنیهــای ســالم ورزشــکار تمریــن اســتقامتی طوالنــی
ســبب افزایــش غلظــت رنــاالز ســرم شــده اســت .بدینترتیــب
بــا وجــود اطالعــات انــدک در مــورد نقــش دقیــق رنــاالز ســرم
بهعنــوان شــاخص بالقــوۀ ایســکمی قلبــی ( ،)13بهنظــر
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قدیرزاد و همکاران
(دارای قابلیــت آســیب بــه کلیــه) ،کورکومیــن ســبب کاهــش
ســیتوکینهای پیشالتهابــی و رنــاالز خــون شــد (.)43
محققــان ایــن مســئله را بــه قابلیــت کورکومیــن در حفــظ
ســامت کلیههــا در برابــر  CPربــط دادنــد .بنابرایــن تصــور
میشــود در برابــر آســیب ناشــی از ســکتۀ قلبــی بــر کلیههــا
نیــز اثــر مشــابهی مشــاهده شــود .بـ ه هــر حــال ،ایــن نکتــه کــه
مکمــل کورکومیــن میتوانــد افزایــش رنــاالز خــون ناشــی از
ســکتۀ قلبــی را جبــران کنــد (همــراه بــا ســایر بهبودیهــای
مشاهدهشــده در کراتینیــن و  BUNو شــدت آســیب
بافتــی کلیــه در گــروه کورکومیــن) ،یافتــۀ جدیــدی اســت کــه
میتوانــد اهمیــت تجویــز کورکومیــن بــرای بیمــاران ســکتۀ
قلبــی را بیشــتر کنــد .بدینترتیــب بــا در نظــر گرفتــن نقــش
رنــاالز در محافظــت از آســیب حــاد کلیــه و بهویــژه آســیب
ناشــی از ایســکمی تزریــق مجــدد متعاقــب ســکتۀ قلبــی ()44
و همچنیــن بــا توجــه بــه تأثیــر تمریــن هــوازی و کورکومیــن بــر
برگشــت رنــاالز خــون بــه ســطوح گــروه کنتــرل ســالم ،نقــش
رنــاالز بهعنــوان یــک مولکــول درگیــر در گفتمــان بافتــی بیــن
قلــب و کلیــه در شــرایط متعاقــب ســکتۀ قلبــی در پاســخ بــه
تمریــن یــا کورکومیــن ،احتمــال بیشــتری بــه خــود میگیــرد.
امــا هنــوز در ایــن زمینــه بــه بررس ـیهای بیشــتر نیــاز اســت.
در بخــش دیگــر یافتههــا ،دو هفتــه پــس از تزریــق
ایزوپرترنــول ،همزمــان بــا افزایــش کراتینیــن و  BUNخــون،
تغییــرات ریختشــناختی کلیــه نیــز مشــاهده شــد کــه بیانگــر
کاهــش عملکــرد کلیــوی و بــروز تغییــرات دژنراتیــو و آســیب
بافتــی کلیــه در پــی تزریــق ایزوپرترنــول بــود .ولــی بهدنبــال
تمریــن هــوازی ،مصــرف مکمــل کورکومیــن یــا مداخلــۀ تــوأم،
رونــد بهبــود چشــمگیر عملکــرد و شــدت آســیب بافتــی کلیــه
تأییــد شــد .امــا بهعلــت از دســت رفتــن بافــت بــه دالیــل
تکنیکــی ،امــکان بررســی هیســتولوژیک گــروه کنتــرل ســالم و
مقایســۀ آن بــا ســایر گروههــا میســر نشــد کــه ایــن نکتــه شــاید
محدودیــت پژوهــش حاضــر اســت .ولــی بهعلــت کیفــی بودن
روش بررســی هیســتولوژیک بایــد توجــه شــود کــه مقایســۀ
شــدت تخریــب ســلولی در بیــن گروههــا براســاس دادههــای
حاصــل از مقیــاس رتبـهای انجام گرفته اســت که فاصلۀ بین
رتبههــای آن مســاوی نبــوده و صفــر آن هــم واقعــی نیســت.
بنابرایــن بهنظــر میرســد کــه ایــن مقایسـهها بیشــتر از لحــاظ
اشــاره بــه بــروز تغییــر چشــمگیر از نظــر شــدت آســیب اعتبــار
دارنــد و شــاید تفاوتهــای عــددی مــورد مشــاهده ،بهطــور
دقیــق بــه شــدت تغییــرات بافتــی اشــاره نمیکنــد .البتــه در
پژوهشــی هــم بــا مشــاهدۀ افزایــش اورۀ خــون بــدون ایجــاد

اندازهگیــری مســتقیم فشــار خــون بهدلیــل نبــود تجهیــزات
و همچنیــن بیاطالعــی از مقــدار مانــدگاری تأثیــرات
ایزوپرترنــول بــر فشــار خــون ،بــرای نتیجهگیــری قطعــی در
ایــن زمینــه ،بــه پژوهشهــای بیشــتری نیــاز اســت.
بــا تزریــق ایزوپرترنــول ،آســیب و نارســایی در ســمت
راســت قلــب هــم محتمــل اســت کــه میتوانــد از طریــق
نشــکمی بــه
افزایــش فشــار وریــدی مرکــزی و فشــار درو 
کاهــش تزریــق خــون بــه کلیــه منجــر شــود ( .)41بنابرایــن
احتمــال کاهــش پیشــروندۀ رنــاالز خــون متعاقــب بــروز ســکتۀ
قلبــی در یــک چرخــۀ معیــوب طبیعــی بهنظــر میرســد.
در پژوهشــی ( ،)14نــه ورزش حــاد و نــه تمریــن بدنی قادر
ً
بــه تغییــر مقــدار رنــاالز ســرم نبودنــد کــه بیــان شــد احتمــاال
رنــاالز بیشــتر بهطــور موضعــی عمــل میکنــد و مقــدار گــردش
ً
خونــی آن ،احتمــاال نمیتوانــد تصویــر دقیقی از مقــدار واقعی
ســنتز ،پــردازش و مصــرف آن بهدســت دهــد .همچنیــن در
همــان پژوهــش بــا اینکــه تغییــری در مقــدار بیــان رنــاالز در
تارهــای عضالنــی قرمــز درگیــر در فعالیــت هــوازی مشــاهده
نشــد ،بیــان رنــاالز تارهــای عضالنــی ســفید غیردرگیــر در
فعالیــت کاهــش یافــت .بنابرایــن آنهــا نتیج ـ ه گرفتنــد
ً
احتمــاال رنــاالز در توزیــع مجــدد خون در بیــن تارهای فعال و
غیرفعــال هــم دخالــت دارد .همچنیــن در پژوهشــی ،با وجود
کاهــش بیــان  mRNAرنــاالز در موشهــای تمرینکــرده،
مقــدار پروتئینــی آن در تارهــای عضالنــی تغییــر نیافــت (.)14
بنابرایــن شــاید دارا بــودن منشــأهای متفــاوت بیــان و ترشــح
رنــاالز از بافتهــای مختلــف یــا وجــود ســازوکارهای دیگــری
بــرای تنظیــم مقــدار پروتئیــن رنــاالز (بهغیــر از تنظیــم بیــان
 )mRNAهــم میتواننــد دلیــل دیگــری بــر پاســخ متفــاوت
رنــاالز خــون بــه تمریــن هــوازی در شــرایط متعاقــب ســکتۀ
قلبــی در مقایســه بــا وضعیــت ســالم باشــد .ولــی ا گرچــه
عــدم اندازهگیــری مقــدار بیــان  mRNAرنــاالز در قلــب و
کلیــه ،امــکان گمانهزنــی در ایــن زمینــه را محــدود میکنــد،
ً
بــا ایــن حــال ،اصــوال همبســتگی بیــن ســطوح  mRNAو
مقــدار واقعــی پروتئیــن در ســلولهای پســتانداران کمتــر از
 0/50اســت و بهطــور معمــول فقــط تغییــر در ســطح بیــان
ژن ،تعیینکننــدۀ مقــدار نهایــی پروتئیــن هــدف نیســت
( )42کــه پیشــنهاد میشــود نقــش عوامــل پسترجم ـهای
هم در پژوهشهای آینده در نظر گرفته شوند.
امــا در مــورد تأثیــر کورکومیــن بــر مقــدار رنــاالز خــون
شــواهد بســیار اندکــی در دســترس اســت .در پژوهشــی در
موشهــای در حــال مصــرف داروی ســیس پالتیــن ()CP
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و ظرفیــت شــناختی دارد کــه همــۀ اینهــا در بیمــاران ســکتۀ
قلبــی بــا نقصــان مواجهانــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه
تجویــز کورکومیــن ،بهطــور معمــول آثــار جانبــی خاصــی
ً
نــدارد ( ،)47احتمــاال تجویــز همزمــان آن همــراه بــا تبعیــت
از برنامههــای فعالیــت بدنــی بــا فوایــد دیگــری بــر ســامت
بــدن همــراه شــود .امــا جــذب کورکومیــن و مقــدار پایــداری
آن در بــدن هنــوز بــا ســؤال مواجــه اســت و مــا از سرنوشــت
جــذب و عبــور از لولــۀ گــوارش اطمینــان حاصــل نکردیــم کــه
از محدودیتهــای دیگــر پژوهــش حاضــر اســت.
در کل بــا وجــود محدودیتهایــی ماننــد عــدم تأییــد
مســتقیم ســکتۀ قلبــی از طریــق بررســی هیســتولوژیک قلــب،
عــدم تعییــن عملکــرد قلبــی ،عــدم تعییــن دقیــق ســازوکار بروز
آســیبهای هیســتولوژیک ناشــی از ســکتۀ قلبــی در کلیــه
یــا عــدم تعییــن چگونگــی تأثیــرات مســتقیم رنــاالز بــر بافــت
کلیــه ،بررســی مخلوطــی از بافــت کلیــه بهجــای بخشهــای
معیــن مســتعد آســیب ایســکمیک و عــدم اندازهگیــری مقــدار
دقیــق جــذب کورکومیــن ،در نهایــت نتیجهگیــری میشــود
کــه ســکتۀ قلبــی بــا بــروز آســیب بافتــی در کلیــه (براســاس
یافتههــای هیســتولوژیک) و تغییــر در عملکــرد کلیــه
(براســاس یافتههــای مربــوط بــه کراتینیــن و  BUNخــون)
و افزایــش رنــاالز خــون همــراه اســت .همچنیــن هــر دوی
تمریــن هــوازی و مصــرف کورکومیــن بــدون تأثیــرات تعاملــی
یــا اثــر جانبــی شــایان مالحظــه ،قــادر بــه احیــای مقــدار
کراتینیــن BUN ،و رنــاالز خــون بــه ســطوح گــروه کنتــرل ســالم
ً
هســتند .امــا بهنظــر میرســد فعــا اندازهگیــری رنــاالز خــون
پــس از بــروز ســکته ،نمیتوانــد بهعنــوان شــاخص واحــد
معتبــر ،اطالعــات دقیقــی از رونــد تغییــرات بافتــی در هــر دو
بافــت قلــب و کلیــه در پاســخ بــه تمریــن هــوازی یــا مصــرف
کورکومیــن بهدســت دهــد .افزونبــر ایــن بهدلیــل کمبــود
شــواهد و محدودیتهــای پژوهــش ،همچنــان بــه بررســی
بیشــتر در ایــن زمینــه نیــاز اســت.

تغییــر در مقــدار کراتینیــن در اثــر اســتفاده از ایزوپروترنــول،
ً
نتیجهگیــری شــده اســت کــه احتمــاال آســیب کلیــوی در
اثــر تزریــق ایزوپرترنــول منشــأ بیرونــی (بــرای نمونــه در اثــر
کاهــش بــرونده قلبــی ناشــی از ســکتۀ قلبــی حــاد) دارد (.)16
همچنیــن در همــان پژوهــش اســتفاده از نانوپارتیکلهــای
حــاوی کورکومیــن ســبب ممانعــت از آســیب هیســتولوژی
و عملکــردی کلیــه شــدند کــه بــا یافتههــای پژوهــش
نبــر ایــن بیــان شــده اســت کــه
حاضــر همخوانــی دارد .افزو 
تأثیــرات محافظتــی کورکومیــن بــر بهبــود عملکــرد کلیــوی و
جلوگیــری از تخریــب ســاختار گلومرولــی بهواســطۀ تأثیــرات
ضدا کسایشــی و بهویــژه از طریــق دســتکاری آنزیــم NOX4
و ( p67phoxکــه ســبب کاهــش بنیــان ا کســیژن و افزایــش
فعالیــت آنزیــم  GPxمیشــود) و همچنیــن کاهــش مقــدار
نســلولی) و کالژن  IVو
فیبرونکتیــن (پروتئیــن ماتریکــس برو 
مهــار ســیتوکینهای پروفیبروتیــک ماننــد ،TGF-β ،VEGF
 CTGFو اســتئوپونتین اتفــاق میافتــد ( .)16همچنیــن
تأثیــرات محافظتــی کورکومیــن در برابــر آســیب کلیــوی
ناشــی از تمریــن تناوبــی شــدید و از جملــه کاهــش کراتینیــن
و  BUNخــون هــم تأییــد شــده اســت ( .)45همچنیــن اثــر
کورکومیــن بــر ســیتوکینهای التهابــی موشهــای دچــار
آســیب ایســکمی-تزریق مجــدد کلیــوی مرتبــط بــا ورزش
هــم تأییــد شــده اســت ( )46کــه همــۀ اینهــا بیــان میکننــد
ً
کــه احتمــاال بایــد کورکومیــن بهعنــوان افزودنــی مفیــد بــرای
بیمــاران ســکتۀ قلبــی (چــه در حــال بازتوانــی از طریــق
ورزش و چــه بــرای افــراد دارای منــع فعالیــت بدنــی) در نظــر
ً
گرفتــه شــود .البتــه در ایــن زمینــه قبــا هــم تأثیــر کورکومیــن
بهعنــوان یــک انتخــاب درمانــی در برابــر ســکتۀ قلبــی تأییــد
شــده اســت (.)17
در ایــن پژوهــش بیــن تأثیــر تمریــن هــوازی و کورکومیــن
بــر متغیرهــا ،تفاوتــی مشــاهده نشــد ،همچنیــن اثــر تعاملــی
وجــود نداشــت .بنابرایــن در افــرادی کــه پــس از ســکتۀ قلبــی
بــا محدودیــت تجویــز فعالیــت بدنــی مواجهانــد ،شــاید
حامی/حامیان مالی
تجویــز کورکومیــن بتوانــد تــا حــدودی تأثیــرات مــورد انتظــار
از تمریــن بدنــی بــر ســاختار و عملکــرد کلیــه را بــرآورده کنــد .ایــن مقالــه و برگرفتــه از رســالۀ دکتــری خانــم شــیوا قدیــرزاد
بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه آثــار خیلــی بیشــتر مــورد انتظــار از میباشــد و هیچگونــه حامــی مالــی نــدارد.
تمریــن بدنــی نســبت بــه کورکومیــن بــر ســامت کلــی بــدن
مشارکت نویسندگان
از جملــه بهبــود ســطح آمادگــی هــوازی ،تعــادل ،ظرفیــت
شــناختی و  ،...بهنظــر میرســد همــواره تجویــز تمریــن تمــام نویســندگان در آمادهســازی ایــن مقالــه مشــارکت
بدنــی نســبت بــه کورکومیــن انتخــاب بهتــری باشــد .ا گرچــه یکســان داشــتهاند.
کورکومیــن نیــز تأثیــرات مفیــدی بــر التهــاب ،فشــار ا کسایشــی
ن
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