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چکیده
هــدف :شــاخصهــای التهابــی پیشــگویی کننده بیماری هــای قلبی-عروقــی نســبت بــه نمیــرخ لیپیــدی در تشــخیص ایــن
بیماری هــا از دقــت باالیــی برخــوردار هســتند .ارائــه الگــوی تمرینــی مناســب جهــت کاهــش ســطح عوامــل التهابــی در
ایــن بیمــاران از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .هــدف از پژوهــش حاضــر ،بررســی تأثیــر هشــت هفتــه تمریــن تناوبــی
بــا شــدت بــاال بــر ســطح پالســمایی ای -ســلکتین و شــاخصهای گلبــول ســفید در بیمــاران قلبــی عروقــی میباشــد.
روش هــا :از بیمارانــی کــه به صــورت داوطلبانــه بــرای بازتوانــی بــه بیمارســتان قلــب شــهید رجایــی تهــران مراجعــه
کردنــد ،تعــداد  20بیمــار قلبــی -عروقــی مــرد ( 50تــا  70ســال) انتخــاب شــدند و بــه دو گــروه ( )n=10تمریــن و کنتــرل
تقســیم شــدند .بعــد از اندازه گیــری اوج اکســیژن مصرفــی ،گــروه تمریــن بــه مــدت  8هفتــه ،هــر هفتــه  3جلســه فعالیــت
تناوبــی شــامل  8تکــرار  4دقیقــه ای ( 2دقیقــه فعالیــت بــا شــدت  80درصــد اوج اکســیژن مصرفــی و  2دقیقــه اســتراحت
فعــال بــا شــدت 30درصــد اوج اکســیژن مصرفــی) اجــرا کردنــد .در حالــی کــه گــروه کنتــرل فعالیــت منظمــی نداشــتند.
قبــل از شــروع و  48ســاعت بعــد از آخریــن جلســه تمریــن در شــرایط ناشــتایی خون گیــری بــه عمــل آمــد .بــرای تجزیــه
و تحلیــل آمــاری از آزمــون مســتقل در ســطح معنــی داری  p<0/05اســتفاده شــد.
نتایــج :تجزیــه و تحلیــل داده هــا کاهــش معنــی دار در ای -ســلکتین ( )P=0/001و لنفوســیت ها ( )P=0/001نشــان داد.
امــا در پاســخ نوتروفیل هــا ،مونوســیت ها و ائوزینوفیل هــا بیــن دو گــروه ،تفــاوت معنــی دار مشــاهده نشــد (.)p<0/05
نتيجهگيــري :تمریــن تناوبــی بــا شــدت بــاال باعــث کاهــش ســطح ای -ســلکتین در بیمــاران عــروق کرونــری گردیــد.
احتمــاالً بخشــی از تاثیــرات مفیــد تمرینــات تناوبــی بــا شــدت در بیمــاران قلبــی عروقــی ناشــی از ســازگاری بــدن و در
نتیجــه کاهــش ســطح عوامــل التهابــی و ســایتوکاین هایی می باشــد کــه بیشــتر از لکوســیت ها منشــا می گیرنــد.
/

/

واژه های کلیدی :بیماری قلبی -عروقی ،تمرین تناوبی با شدت باال ،ای -سلکتین ،گلبول سفید.
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مقدمه
بیمــاری عــروق کرونــری یکــی از عوامــل اصلــی
مــرگ و میــر در سراســر جهــان می باشــد .بررســی های
انجمــن قلــب آمریــکا نشــان می دهــد  32/8درصــد تمــام
مــرگ و میرهــا در آمریــکا ناشــی از بیماری هــای قلبــی
عروقــی می باشــد کــه بســیاری از آن هــا را می تــوانبــا انجــام اقدامــات اولیــه و کاهــش عوامــل خطــرزا ایــن
بیماری هــا کنتــرل کــرد ( .)1از مهم تریــن عوامــل خطــرزا
ایــن بیماری هــا می تــوان بــه بــاال رفتــن لیپوپروتیئــن
بــا چگالــی پاییــن ،کلســترول ،تری گلیســرید و کاهــش
لیپوپروتیئــن بــا چگالــی بــاال اشــاره کــرد ( .)2مطالعــات
جدیــد نشــان می دهنــد کــه شــاخص های قلبــی
 عروقــی ســنتی (نیمــرخ لیپیــدی) در شناســایی وتشــخیص بیماری هــای قلبــی -عروقــی از دقــت باالیــی
برخــوردار نیســتند و ســنجش یــک شــاخص جدیــد و
مطمئــن در تشــخیص افــراد مســتعد ایــن بیماری هــا
می توانــد ســودمندتر باشــد ( .)3شــواهد زیــادی از وجــود
رابطــه بیــن افزایــش عوامــل التهابــی عــروق و ابتــا بــه
بیماریهــای قلبــی عروقــی حمایــت میکننــد .ایــن
عوامــل التهابــی از ســلولهای آســیب دیــده دیــواره
عــروق یــا از لکوســیتها انتشــار مییابنــد ( .)4مطالعــات
همه گیــر شناســی (اپیدمیولوژیــک) و بالینــی نشــان
میدهنــد کــه شــمار لکوســیتها بــه عنــوان یــک
عامــل پیش بینــی بــرای بیماریهــای قلبــی عروقــی
محســوب میشــود ( .)6 ،5لکوســیتها از طریــق ایجــاد
ســازوکارهای بیمــاری زا (پاتولوژیکــی) متعــددی ماننــد:
التهــاب ،آســیبهای اکسایشــی و پروتئولیتیــک بــر روی
ســلولهای اندوتلیــال ،لختههــای خونــی و گســترش
انفارکتــوس باعــث بوجــود آمــدن بیماریهــای قلبــی و
عروقــی میشــوند .در صــورت تجمــع چربیهــا در داخــل
عــروق ،منوســیتها باعــث فاگوســیتوز چربیهــا وترشــح
متاپروتئینازهایــی ماننــد االســتاز و کالژنــاز می شــوند.
عــاوه بــر ایــن نوتروفیلهــا و ســلولهای ماســت نیــز
باعــث تحریــک ترشــح پروتئــاز و ایجــاد التهــاب در دیــواره
داخلــی عــروق می شــوند ( .)6لکوســیتها هــم چنیــن
از طریــق اتصــال بــه مولکولهــای چســبانی ماننــد ای-

تاثیر تمرین تناوبی بر سطح ای  -سلکتین در بیماران قلبی عروقی

ســلکتین 1در محــل التهــاب متوقــف شــده و وارد دیــواره
اندوتلیــال شــده و ســبب ایجــاد التهــاب میشــوند (.)7
ای -ســلکتین عضــوی از خانــواده ســلکتینها و
گلیکوپروتئینهــای ســطحی ســلول میباشــد کــه بــر
روی ســطح ســلولهای اندوتلیــال یافــت میشــود ()8 ،7
و باعــث غلتیــدن پلــی مورفونوکلئــر 2لکوســیتها بــر ســطح
ســلولهای اندوتلیــال و متوقــف ســاختن آنهــا در محــل
التهــاب می شــود و در پاســخ بــه ســایتوکاینهایی ماننــد:
عامــل تومــور نکــروز دهنــدهآلفــا ( ،) TNF-aاینترلوکیــن1
( )IL-1bبیــان می شــود و نقــش زیــادی در ایجــاد التهــاب
و ســرعت بخشــیدن بــه رونــد بیماری هــای قلبــی عروقــی
دارد ( .)8بنابرایــن کاهــش ســطح ایــن عوامــل التهابــی
در بیمــاران قلبــی عروقــی از اهمیــت زیــادی برخــوردار
میباشــد (.)9
انجـام تمرینـات منظـم ورزشـی طـی برنامـه نوتوانـی
قلـب میتوانـد در کاهـش سـطح عوامـل التهابی موثر باشـد.
نوتوانـی قلـب کمـک مهمـی در بهبـودی بیمـار محسـوب
شـده و هـدف آن ارتقـاء سـریع در بهبـودی فـرد بـوده و بـا
تغییـرات طوالنـی مـدت در شـیوه زندگـی به کاهـش عوامل
خطرسـاز بیمـاری عـروق کرونـری کمـک میکنـد ( .)10در
مـورد انتخـاب تمرینـات و ایـن کـه چـه شـکلی از تمرینـات
مطلوبتریـن تأثیـر را در نوتوانـی دارنـد بحثهـای بسـیاری
وجـود دارد .تاکنـون بـرای نوتوانـی بیماران ،تمرینات سـبک
و طوالنـی بـا شـدت کـم بر سـایر روشهـا ترجیح داده شـده
اسـت ( .)12 ،11امـا به تازگی نشـان داده شـده کـه تمرینات
بـا شـدت بـاال و بـه صـورت تناوبـی میتوانـد بـر عملکـرد و
کیفیـت زندگـی بیمـاران مبتال بـه نارسـایی قلبی و سـندرم
متابولیـک تاثیـر مثبتـی بگـذارد (.)13-16
رامـاس و همـکاران ( )2015تاثیـر تمرینـات تناوبـی بـا
شـدت بـاال و متوسـط را بـا تمرینـات تداومـی بـر عملکـرد
عـروق مـورد مقایسـه قـرار دادنـد و نشـان دادنـد تمرینـات
تناوبـی با شـدت باال تاثیر بیشـتری را بر شـاخصهای التهابی،
عوامـل خطـرزا بیماریهای قلبـی عروقی و آمادگـی قلبی در
مقایسـه بـا گروههـای تمرینـی دیگـر دارد ( .)17هـم چنیـن
سـائتری و همـکاران ( )2011تأثیـر  8هفتـه تمریـن هـوازی
را بـر ملکولهای چسـبان ای -سـلکتین ICAM ،و VCAMدر

دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،دوره دوازدهم ،شماره  ،1بهار و تابستان ،1398صفحه های129-141:
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 40بیمـار عـروق محیطـی مورد مطالعـه قرار دادنـد و کاهش
معنـیدار در ایـن شـاخصها مشـاهده کردند ( .)18اکسـوی
و همـکاران ( )2015نیـز تأثیـر تمرینـات تناوبـی بـا شـدت
بـاال بـر مولکـول چسـبان  VCAM-1را در بیمارانـی که دچار
نارسـایی قلبی بودند بررسـی کردند و نشـان دادنـد که بعد از
 10هفتـه تمریـن کاهـش معنیداری در سـطح ایـن مولکول
چسـبان اتفـاق افتـاد ( .)19گلیسـون ( )2007تأثیـر ورزش
بـر روی دسـتگاه ایمنـی را مـورد بررسـی قرار داد و مشـاهده
کـرد کـه پاسـخ لکوسـیتها بسـته به شـدت و مـدت ورزش
میتوانـد مختلـف باشـد و هـر چـه شـدت و مـدت فعالیـت
افزایـش پیـدا کند ،دسـتگاه ایمنی ضعیف شـده و خطر ایجاد
عفونـت بـه ویـژه در دسـتگاه تنفسـی افزایـش پیـدا میکند
( .)20زارع و همـکاران ( )2011نیز دو شـیوه تمرینی تداومی
و تناوبـی هـوازی را بـه مـدت  8هفتـه بـر پروتئیـن واکنش
دهنـده التهابـی ( )CRPمـورد مقایسـه قـرار دادند کـه بعد از
اتمـام دوره تمرینـی کاهش معنـادار در  CRPدر هـر دو گروه
تمرینـی مشـاهده شـد امـا تفـاوت معنـیدار بيـن دو شـيوه
تمرينـي بـر تغييـرات شـاخصهاي قلبـي -عروقـي سـنتي و
جديد مشـاهده نکردنـد (.)21
بـا توجـه بـه مزایـای تمرینـات تناوبـی بـا شـدت بـاال از
جملـه کاهـش سـطح برخـی از عوامـل التهابی ماننـد،CRP :ا
 ICAMو  VCAMاعمـال تحریـک بیشـتر در جهـت بهبـود
تـوان هـوازی و جلوگیـری از کاهـش قطـر عـروق اسـتفاده از
ایـن نـوع تمریـن در بازتوانـی بیمـاران قلبی نسـبت به سـایر
تمرینـات ترجیـح داده شـده اسـت.
بـا وجـود اهمیـت بـاالی ایـن نـوع تمرینـات اثـر آن بـر
برخـی از عوامـل ایجـاد کننـده التهـاب ماننـد ای -سـلکتین
بررسـی نشـده اسـت .بنابرایـن ،بررسـی تأثیر تمریـن تناوبی
بـر فعالیـت و عوامل ایجـاد کننده التهـاب میتوانـد در بهبود
وضعیـت بیمـاران قلبـی عروقـی در صـورت تأثیـر مطلـوب
کمـک فراوانـی نماید.
روش پژوهش
نمونه های پژوهش
ایــن پژوهــش بــه صــورت نیمــه تجربــی و بــه منظــور
بررســی تأثیــر تمریــن تناوبــی بــا شــدت بــاال بــر ســطح

پالســمایی ای -ســلکتین و شــاخص های گلبــول ســفید
در بیمــاران قلبــی عروقــی انجــام شــد .از بیــن بیمــاران
ایســکمی قلبــی )IHD( 3کــه بــرای گذرانــدن دوره بازتوانــی
بــه مرکــز نوتوانــی قلبــی بیمارســتان قلــب شــهید رجایــی
تهــران مراجعــه کــرده بودنــد ،تعــداد  20نفــر ( 10نفــر
گــروه تمریــن و  10نفــر گــروه کنتــرل) کــه طــی ســه مــاه
5
گذشــته جراحــی قلــب بــاز )CABG( 4و یــا آنژیوپالســتی
( )PCIانجــام داده بودنــد بــه صــورت داوطلبانــه انتخــاب
شــدند .معیارهــای انتخــاب آزمودنیهــا در تحقیــق شــامل
یکســان بــودن مراقبتهــای دارویــی ایــن بیمــاران در طــول
دوره تحقیــق و غیــر فعــال بــودن آنهــا بــود کــه بــر اســاس
پرسشــنامهای از افــراد غیــر فعــال و یــا دارای فعالیــت بدنــی
نامنظــم ولــی آشــنا بــه فعالیــت ورزشــی انجــام گردیــد.
افــراد ســیگاری و آنهایــی کــه دارای بیماریهــای خــاص
دیگــر بــوده (ماننــد دیابــت) و از داروهایــی کــه بــر عملکــرد
گلبولهــای ســفید و ایجــاد التهــاب تأثیــر می گــذارد،
اســتفاده می کردنــد و یــا دارای فعالیــت منظــم ورزشــی
بودنــد اجــازه شــرکت در پژوهــش حاضــر داده نشــد .تمــام
مراحــل تمریــن در بخــش بازتوانــی بیمارســتان و تحــت
کنتــرل و نظــارت کامــل پزشــک و پرســتاران و بــا رعایــت
نــکات ایمنــی صــورت گرفــت.
پروتکل پژوهش
ابتــدا قبــل از شــروع مراحــل مختلــف تحقیــق ،اوج
اکســیژن مصرفــی گــروه تمریــن بــا اســتفاده از آزمــون
فزاینــده بــر روی تردمیــل و بــا اســتفاده از دســتگاه تجزیــه
و تحلیــل گازهــای تنفســی در جلســهای جداگانــه یــک
هفتــه قبــل از شــروع تحقیــق تعییــن شــد .قبــل از شــروع
تمریــن از همــه آزمودنیهــا یــک نمونــه خــون در حالــت
ناشــتا گرفتــه شــد .آزمودنی هــای گــروه تمریــن تناوبــی
بــه مــدت  8هفتــه و هفتــه ای  3جلســه بــر روی نوارگــردان
پیــاده روی انجــام دادنــد .طــول هــر جلســه تمرینــی 40
دقیقــه بــود کــه شــامل  5دقیقــه گــرم کــردن عمومــی8 ،
تکــرار  4دقیقــه ای ( 2دقیقــه فعالیــت 2،دقیقــه اســتراحت
فعــال) و  3دقیقــه ســرد کــردن در پایــان فعالیــت بــود.
نســبت فعالیــت بــه اســتراحت  1بــه  1بــود و آزمودنی هــا

دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،دوره دوازدهم ،شماره  ،1بهار و تابستان ،1398صفحه های129-141:

تاثیر تمرین تناوبی بر سطح ای  -سلکتین در بیماران قلبی عروقی

132

تمریــن خــود را بــا شــدت  %80بــرای وهلــه فعالیــت و %30
اوج اکســیژن مصرفــی بــرای وهلــه اســتراحت فعــال شــروع
و هــر دو هفتــه  %5افزایــش لحــاظ گردیــد تــا در دو هفتــه
آخــر بــه  %95بــرای فعالیــت و  %45اوج اکســیژن مصرفــی
بــرای اســتراحت فعــال رســید .آزمودنی هــای گــروه کنتــرل
کــه از نظــر شــرایط بیمــاری و ســطح آمادگــی جســمانی
مشــابه آزمودنی هــای گروههــای تمریــن بودنــد ،در
طــی دوره تمریــن هیــچ گونــه فعالیــت ورزشــی منظمــی
نداشــتند (شــکل .)1
روش های آزمایشگاهی
از آزمودنی هــا قبــل و  48ســاعت بعــد آخریــن جلســه
تمریــن خــون گیــری بــه عمــل آمــد .قبــل از مراجعــه
آزمودنیهــا بــه آزمایشــگاه از آن هــا خواســته شــد کــه
شــام شــب قبــل از مراجعــه بــه آزمایشــگاه را ســاعت 8
مصــرف کــرده و از  12شــب بــه بعــد از خــوردن و نوشــیدن
خــودداری کننــد و در شــرایط ناشــتا بــه آزمایشــگاه مراجعه
کننــد و از آنــان درخواســت شــد کــه حداقــل  24ســاعت
قبــل از انجــام فعالیــت بدنــی شــدید خــودداری کننــد .در
روز مراجعــه آزمودنی هــا  30دقیقــه بــه صــورت نشســته
بــر روی صندلــی اســتراحت کــرده و در پایــان نمونــه خــون

بــه مقــدار  3میلی لیتــر بــا اســتفاده از آنژیوکــت و توســط
کارشــناس ماهــر گرفتــه شــد و در لولــه حــاوی مــاده
ضــد انعقــاد  EDTAریختــه شــد .ابتــدا از طریــق آزمایــش
 CBCو بــا اســتفاده از دســتگاه Sysmex k1000
ســلول های ســفید خــون شــامل نوتروفیل هــا ،مونوســیت،
لنفوســیت ها و ائوزینوفیل هــا شــمارش و ســپس نمونــه
خــون جهــت جداســازی پالســما بــه مــدت 15دقیقــه
بــا  3000دور در دقیقــه ســانتریفوژ شــد ( .)22ســپس
پالســمای جــدا شــده در دمــای -80درجــه ســانتی گراد
نگهــداری شــد و از طریــق روش االیــزا و بــا اســتفاده از
کیــت مخصــوص (دیاکلــون ســاخت کشــور فرانســه) ای-
ســلکتین اندازگیــری شــد.
تحلیل آماری
از نــرم افــزار  SPSS22بــرای تجزیــه وتحلیــل آمــاری
دادههــای به دســت آمــده اســتفاده شــد .و پــس از بــه
دســت آوردن دلتــای حاصــل از تفاوتهــای قبــل و بعــد در
دو گــروه از آزمــون تــی مســتقل اســتفاده شــد.
ســطح معنــی داری در تمامــی آزمون هــا  P< 0/05در
نظــر گرفتــه شــد و از نرمافــزار  excel 2013نیــز بــرای
رســم نمــودار و جــداول اســتفاده گردیــد.
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نتایج
تعــداد  20بیمــار شــرکت کننــده در ایــن پژوهــش
بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه تمریــن و کنتــرل
تقســیم شــدند .جــداول  1ويژگي هــاي فيزيولوژيکــي
آزمودنی هــای تحقیــق و متغیرهــای پژوهــش را نشــان
مي دهنــد.
ای -ســلکتین (میانگیــن  ±خطــای معیــار) قبــل و بعــد
از  8هفتــه تمریــن بــه ترتیــب 56/50 ± 11/63 ng/ml
و 31/30 ± 11/40در گــروه تمریــن و در گــروه کنتــرل
 53/15± 8/96و ( 52/95 ± 8/54میانگیــن  ±خطــای
معیــار) بــود (شــکل .)2مقایســه کاهــش ای -ســلکتین
تفــاوت معنــی دار در گــروه تمریــن در مقایســه بــا گــروه
کنتــرل نشــان داد ( p=0/001و .)t18 = 3/98
همچنیــن ،درصــد لنفوســیتها (میانگیــن  ±خطــای
معیــار) قبــل و بعــد از تمریــن بــه ترتیــب در گــروه تجربــی
 27/16 ± 3/61و 24/80 ± 2/52و در گــروه کنتــرل ± 4/53
 26/17و  30/64 ± 1/73بــود (شــکل  .)3مقایســه کاهــش
لنفوســیتها تفــاوت معنــیدار در گــروه تمریــن در مقایســه
بــا گــروه کنتــرل نشــان داد ( p=0/001و .) t18 = 3/80
بحث و نتیجه گیری
هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی هشــت هفتــه تمریــن
تناوبــی بــا شــدت بــاال بــر ســطح پالســمایی ای -ســلکتین
و شــاخص های گلبــول ســفید در بیمــاران قلبــی -عروقــی

بــود .نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه هشــت هفتــه تمریــن
تناوبــی بــا شــدت بــاال باعــث کاهــش معنــی داری در ســطح
ای -ســلکتین و درصــد لنفوســیت ها در بیمــاران قلبــی-
عروقــی گردیــد.
ســائتری و همــکاران ( )2011طــی پژوهشــی نشــان
دادنــد کــه  8هفتــه فعالیــت هــوازی باعــث کاهــش
مولکولهــای چســبان  E selectin، ICAMو  VCAMدر
بیمــاران عــروق محیطــی گردیــد ( .)18اکســوی و همکاران
( )2015نیــز نشــان دادنــد کــه  10هفتــه تمریــن تناوبــی با
شــدت بــاال باعــث کاهــش ســطح ملکول هــای چســبان در
بیمارانــی کــه دچــار نارســایی قلبــی بودنــد گردیــد (.)19
هــم چنیــن رامــاس و همــکاران ( )2015تاثیــر تمرینــات
تناوبــی بــا شــدت بــاال و متوســط را بــا تمرینــات تداومــی
بــر عملکــرد عــروق مــورد مقایســه قــرار دادنــد کــه نشــان
دادنــد تمرینــات تناوبــی بــا شــدت بــاال تاثیــر بیشــتری
را بــر شــاخصهای التهابــی ،عوامــل خطــرزا بیماریهــای
قلبــی عروقــی و آمادگــی قلبــی در مقایســه بــا گروههــای
تمرینــی دیگــر دارد (.)17
یافته هــای پژوهــش حاضــر بــا گزارش هــای قبلــی
مبنــی بــر آن کــه فعالیــت تناوبــی و اســتقامتی منظــم بــا
مقادیــر کمتــر ای -ســلکتین همــراه اســت تاییــد می شــود
( .)19-17نتایــج پژوهــش حاضــر بــا نتایــج پژوهش هــای
هائمــی جــی و یانگســو جیــن ( ،)2012میزیــا اســتک و
همــکاران ( ،)2002بریوتــی و همــکاران ( )2001و آنــک

جدول .1ویژگی های عمومی آزمودنی های پژوهش(میانگین  ±خطای معیار)
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جدول  .2متغیرهای تحقیق در دو گروه (میانگین  ±انحراف معیار) * .نشان دهنده تفاوت معنی دار داده ها قبل و بعد از تمرین می باشد.
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شکل  .2مقدار ای  -سلکتین (میانگین  ±خطای معیار) قبل و بعد از تمرین در دو گروه تمرین و کنترل # .نشان دهنده تفاوت
معنی دار داده ها بین دو گروه تمرین و کنترل می باشد * .نشان دهنده تفاوت معنی دار قبل و بعد از  8هفته فعالیت در گروه تمرین.
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شکل .3درصد لنفوسیت ها (میانگین  ±خطای معیار) قبل و بعد از تمرین در دو گروه تمرین و کنترل # .نشان دهنده تفاوت معنی دار
داده ها بین دو گروه تمرین و کنترل می باشد * .نشان دهنده تفاوت معنادار بعد از  8هفته فعالیت در دو گروه تمرین و کنترل.
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تونجــس و همــکاران ( )2007مبنــی بــر کاهــش ای-
ســلکتین ناهمسوســت (.)26-23
تمرینــات منظــم ورزشــی بــا کاهــش تحریــک
ســمپاتیکی و افزایــش ســایتوکین های ضــد التهابــی،
رهایــش میانجی هــای التهابــی  TNF-aو  IL-b1از
لکوســیت ها و بافــت چربــی را مهــار می کنــد و بــه دنبــال
آن غلظــت ای  -ســلکتین کاهــش می یابــد (.)28 ,27
ثأثیــرات ضــد اکسایشــی فعالیــت ورزشــی تناوبــی باعــث
کاهــش التهــاب و اختــاالت اندوتلیالــی می شــود کــه ایــن
امــر از طریــق افزایــش ظرفیــت ضــد اکسایشــی بــدن و
کاهــش فشــار اکسایشــی صــورت می گیــرد ( .)29بــا
کاهــش تولیــد بنیان هــای آزاد ،بیــان ژنــی ســایتوکین های
التهابــی ماننــد  TNF-aنیــز کاهــش می یابــد ( )30و از
آن جــا کــه ای -ســلکتین در پاســخ بــه ســایتوکین هایی
ماننــد  TNF-aبیــان می شــود بــا کاهــش  ،TNF-aای-
ســلکتین نیــز کاهــش می یابــد ( .)8در بررســی آثــار
ســازگاری تمریــن آدامپولیــس و همــکاران ( ،)2001تأثیــر
 12هفتــه فعالیــت هــوازی بــر شــاخص های التهابــی در
بیمــاران بــا ناتوانــی قلبــی مزمــن را مطالعــه و گــزارش
کردنــد کــه انجــام فعالیــت هــوازی بــا کاهــش معنــادار
در مقادیــر مولکول هــای چســبان و  TNF-aهمــراه بــوده
اســت (.)31
از آن جــا کــه بیــان مولکول هــای چســبان به ویــژه
ای -ســلکتین تحــت تاثیــر عوامــل مختلفــی ماننــد:
لکوســیت ها و بافــت چربــی می باشــد ( .)32بنابرایــن
کاهــش ســطح ای -ســلکتین در ایــن پژوهــش می توانــد
بــا عوامــل دیگــری ماننــد کاهــش بافــت چربــی نیــز
ارتبــاط داشــته باشــد .پونیرولــی و همــکاران ( )2004طــی
پژوهشــی نشــان دادنــد کــه ســطح مولکول هــای چســبان
به ویــژه ای  -ســلکتین و  ICAM-1در افــراد کم تحــرک و
دارای اضافــه وزن بیشــتر از افــراد ســالم می باشــد(.)32
در همیــن راســتا ،ســوری و همــکاران ( )2013تأثیــر دو
برنامــه تمرینــی کــم و پــر شــدت اســتقامتی (بــه ترتیــب
 40تــا  45و  80تــا  85درصــد ضربــان قلــب ذخیــره) بــه
مــدت  4مــاه بــر تغییــرات مولکــول چســبان  I-CAMو
ارتبــاط آن بــا توزیــع چربــی را مــورد مقایســه قــرار دادنــد.

در هــر دو گــروه تمرینــی  I-CAMکاهــش یافــت ،ولــی
تنهــا در گروهــی کــه شــدت فعالیــت بیشــتر بــود (گــروه
تمرینــی )2ایــن کاهــش معنــادار بــود .هم چنیــن در بخــش
رابطــه مجمــوع تغییــرات در گروه هــای تجربــی بــا مجمــوع
تغییــرات متغیر هــای ترکیــب بدنــی ،بیــن تغییــرات درصــد
چربــی و وزن تــوده چربــی بــا تغییــرات غلظــت ICAM-1
همبســتگی معنــی دار مشــاهده شــد (.)33
به عــاوه کاهــش ای -ســلکتین بــر اثــر تمرینــات
تناوبــی بــا شــدت بــاال ممکــن اســت بــه کاهــش CRP
مربــوط باشــد .در پژوهشــی نشــان داده شــده اســت کــه
 CRPاز طریــق فعــال کــردن ســلول های اندوتلیــال باعــث
بیــان ژن مولکول هــای چســبانی ماننــد ای -ســلکتین
می گــردد ( .)34در یکــی از مطالعــات نیــز نشــان داده
شــده اســت کــه غلظــت  CRPبــر اثــر تمریــن تناوبــی بــا
شــدت بــاال کاهــش یافتــه اســت ( ،)21از ایــن رو می تــوان
کاهــش ای -ســلکتین را بــه کاهــش  CRPنســبت داد.
ســطح ای -ســلکتین در بیمــاران قلبــی عروقــی نســبت
بــه افــراد ســالم بیشــتر میباشــد ( .)35نشــان داده شــده
اســت کــه یــک جلســه فعالیــت تناوبــی بــا شــدت بــاال باعث
افزایــش ســطح عوامــل التهابــی میشــود کــه ایــن افزایــش
در افــراد بیمــار نســبت بــه افــراد ســالم بیشــتر اســت .در
بررســی آثــار کوتــاه مــدت تمریــن ،ســینورلی و همــکاران
( )2003بــه مطالعــه مقادیــر خونــی میانجیهــای التهابــی
و مولکولهــای چســبان ســلولی پــس از انجــام آزمــون
تردمیــل در بیمــاران بــا عارضــه شــریان محیطــی پرداختنــد.
نتایــج نشــان داد کــه ســطح عوامــل التهابــی بهویــژه
مولکولهــای چســبان در بیمــاران در حالــت اســتراحت
بیشــتر از افــراد ســالم (گــروه کنتــرل) بــود ،در حالــی کــه
پــس از آزمــون ورزشــی در هــر دو گــروه متغیرهــای ذکــر
شــده بــا افزایــش معنــیداری همــراه بــود کــه ایــن افزایــش
در بیمــاران بیشــتر بــود .ایــن نتایــج تأکیــد میکنــد کــه
افزایــش فعالیــت ســلولهای ســفید خــون نشــانهای از
آترواســکلروز عمومــی (سیســتمیک) اســت ،بــه ایــن دلیــل
کــه شــاخصهای التهابــی در وضعیتهــای فشــار مکانیکــی
خــون (همودینامیــک) افزایــش مییابنــد ( .)36بــا ایــن
وجــود نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه تمرینــات تناوبــی
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بــا شــدت بــاال بــه دلیــل ایجــاد ســازگاری در طــی مــدت
زمــان انجــام تمرینــات ( 8هفتــه) ممکــن اســت در کاهــش
ســطح عوامــل التهابــی همچــون ای -ســلکتین مؤثــر
باشــد تمرینــات تناوبــی بــا شــدت بــاال بــه دلیــل وجــود
تناوبهــای متعــدد و وهلههــای اســتراحت و فعالیــت
باعــث کاهــش ســطح عوامــل التهابــی کــه بیشــتر منشــا
آنهــا گلبولهــای ســفید میباشــد و جلوگیــری از کاهــش
قطــر رگ (لومــن) از طریــق افزایــش ســطح نیتریک اکســاید
( )NOدر بیمــاران عــروق کرونــری میگــردد (.)37
در گــروه تمریــن نیــز بیــن تغییــرات بــه وجــود آمــده
در ای -ســلکتین و لنفوســیتها هــم بســتگی معنــیداری
مشــاهده شــد ( TNF-a .)p = 0/03بــه وســیله لنفوســیتها
بهویــژه ســلولهای کشــنده طبیعــی ( )NK cellsو
ســلولهای Tکمــک کننــده و کشــنده ( )CD8 ،CD4نیــز
تولیــد میشــود ( )39 ,38و نظــر بــه ایــن کــه TNF-a
پیشســاز و محرکــی بــرای بیــان ای -ســلکتین محســوب
میشــود کاهــش درصــد لنفوســیتها میتوانــد منجــر
بــه کاهــش ســطح  TNF-aو متعاقب ـاً کاهــش ســطح ای -
ســلکتین گــردد (.)40
از میــان ســایر شــاخص های گلبــول ســفید نیــز در
درصــد نوتروفیل هــا ،مونوســیت ها و ائوزینوفیل هــا
کاهــش مشــاهده شــد؛ ایــن کاهــش از لحــاظ آمــاری
معنــی دار نبــود کــه احتمــاالً شــرایط بیمــاری آزمودنی های
پژوهــش ،تغذیــه و مــدت زمــان کوتــاه تمرینــات (هشــت
هفتــه) از عوامــل عــدم کاهــش شــاخص های ذکــر شــده
می باشــد .هــم چنیــن مصــرف برخــی داروهــا و عــدم
کنتــرل تغذیــه در ایــن بیمــاران می توانــد در نتایــج ایــن
تحقیــق تأثیرگــذار باشــد .نتایــج ایــن پژوهــش همســو بــا
ســایر پژوهش هــا در ایــن زمینــه نشــان داد کــه اســتفاده
از تمرینــات تناوبــی بــا شــدت بــاال بــه صــورت منظــم
در برنامــه بازتوانــی بیمــاران قلبــی عروقــی می توانــد در
کاهــش ســطح ایــن عامــل التهابــی موثــر باشــد و ممکــن
اســت از بــروز حملــه مجــدد در ایــن بیمــاران جلوگیــری
کنــد .تحقیقــات کمتــری بــر روی ای -ســلکتین نســبت بــه
ســایر ملکول هــای چســبان در بیمــاران قلبــی -عروقــی
صــورت گرفتــه ،بــی شــک تحقیقــات بیشــتری بــرای تأییــد

ایــن یافته هــا مــورد نیــاز اســت.
تشکر و قدردانی
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایان نامــه کارشناســی ارشــد
می باشــد .بدیــن وســیله از همــه کســانی کــه در انجــام
ایــن مطالعــه نویســندگان را یــاری کرده انــد تشــکر و
قدردانــی می شــود.

پی نوشت ها
E- selectin

1

/

Polymorphonuclear

2

Ischemic heart disase

3

Coronary artery bypass grafting

4

Percutaneus coronary intervention

5

منابع
Menezes AR, Lavie CJ, Milani RV,
Forman DE, King M, Williams MA.,
Cardiac rehabilitation in the United
States. Progress in cardiovascular
diseases, 2014. 56(5): p. 522-529.

1.

LaRosa JC, Grundy SM, Waters DD,
Shear C, Barter P, Fruchart JC, Gotto

2.

AM, Greten H, Kastelein JJ, Shepherd
J, Wenger NK; Treating to New Targets
(TNT) Investigators., Intensive lipid
lowering with atorvastatin in patients
with stable coronary disease. New
England Journal of Medicine, 2005.
352(14): p. 1425-1435.
Giffen PS, Turton J, Andrews CM,

دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،دوره دوازدهم ،شماره  ،1بهار و تابستان ،1398صفحه های129-141:

3.

محمدی ده چشمه و همکاران

137

Barrett P, Clarke CJ, Fung KW, Munday
MR, Roman IF, Smyth R, Walshe K, York
MJ., Markers of experimental acute
inflammation in the Wistar Han rat with
particular reference to haptoglobin
and C-reactive protein. Archives of
toxicology, 2003. 77(7): p. 392-402.
4.

5.

6.

Boos, C.J. and G.Y. Lip, Is hypertension
an inflammatory process? Current
pharmaceutical design, 2006. 12(13):
p. 1623-1635.
Horne BD, Anderson JL, John JM,
Weaver A, Bair TL, Jensen KR, Renlund
DG, Muhlestein JB., Which white
blood cell subtypes predict increased
cardiovascular risk? Journal of the
American College of Cardiology, 2005.
45(10): p. 1638-1643.
Madjid M, Awan I, Willerson JT,
Casscells SW., Leukocyte count and
coronary heart disease: implications
for risk assessment. Journal of the
American College of Cardiology, 2004.
44(10): p. 1945-1956.

7.

Ley, K., The role of selectins in
inflammation and disease. Trends in
molecular medicine, 2003. 9(6): p. 263268 .

8.

Rahman A, Kefer J, Bando M, Niles
WD, Malik AB., E-selectin expression
in human endothelial cells by TNF-α-

induced oxidant generation and NFκB activation. American Journal of
Physiology-Lung Cellular and Molecular
Physiology, 1998. 275(3): p. L533-L544.
9.

Libby,
P.,
Inflammation
in
atherosclerosis.
Arteriosclerosis,
thrombosis, and vascular biology, 2012.
32(9): p. 2045-2051.

10. Astin, F., K. Atkin, and A. Darr, Family
support and cardiac rehabilitation: a
comparative study of the experiences
of South Asian and White-European
patients and their carer's living in the
United Kingdom. European Journal of
Cardiovascular Nursing, 2008. 7(1): p.
43-51.
11. Savage PD, Brochu M, Poehlman ET,
Ades PA., Reduction in obesity and
coronary risk factors after high caloric
exercise training in overweight coronary
patients. Am Heart J, 2003. 146(2): p.
317-323.
12. Hambrecht R, Wolf A, Gielen S, Linke
A, Hofer J, Erbs S, Schoene N, Schuler
G., Effect of exercise on coronary
endothelial function in patients with
coronary artery disease. New England
Journal of Medicine, 2000. 342(7): p.
454-460.
13. Wisløff, U., Støylen, A., Loennechen, J.
P., Bruvold, M., Rognmo, Ø., Haram, P.

129-141: صفحه های،1398 بهار و تابستان،1  شماره، دوره دوازدهم،دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

 سلکتین در بیماران قلبی عروقی- تاثیر تمرین تناوبی بر سطح ای

M., ... & Videm, V.. Clinical Perspective.
Circulation, 2007, 115(24), 3086-3094.
14. Haykowsky, M., McGavock, J., Vonder
Muhll, I., Koller, M., Mandic, S., Welsh,
R., & Taylor, D. Effect of exercise training
on peak aerobic power, left ventricular
morphology, and muscle strength in
healthy older women. The Journals
of Gerontology Series A: Biological
Sciences and Medical Sciences,2005,
60(3), 307-311.
15. Thibaut Guiraud, Anil NigamVincent
GremeauxPhilippe
MeyerMartin
JuneauLaurent
Bosquet.,
Highintensity interval training in cardiac
rehabilitation. Sports medicine, 2012.
42(7): p. 587-605.
16. Meyer, P., Gayda, M., Juneau, M.,
& Nigam, A. High-intensity aerobic
interval exercise in chronic heart
failure. Current heart failure reports,
2013, 10(2), 130-138.
17. Ramos, J. S., Dalleck, L. C., Tjonna, A.
E., Beetham, K. S., & Coombes, J. S. The
impact of high-intensity interval training
versus moderate-intensity continuous
training on vascular function: a
systematic review and meta-analysis.
Sports medicine, 2015,45(5), 679-692.
18. Saetre, T., Enoksen, E., Lyberg, T.,
Stranden, E., Jørgensen, J. J., Sundhagen,

138

J. O., & Hisdal, J. Supervised exercise
training reduces plasma levels of the
endothelial inflammatory markers
E-selectin and ICAM-1 in patients
with peripheral arterial disease.
Angiology,2011, 62(4), 301-305.
19. Aksoy, S., Findikoglu, G., Ardic, F.,
Rota, S., & Dursunoglu, D. Effect of 10week supervised moderate-intensity
intermittent vs. continuous aerobic
exercise programs on vascular adhesion
molecules in patients with heart failure.
American journal of physical medicine
& rehabilitation, 2015, 94(10S), 898911.
20. Gleeson, M ,.Immune function in
sport and exercise. Journal of applied
physiology, 2007. 103(2): p. 693-699.
21. Behzare, A.,Gaein A, mogharnasi M.,
Comparison of intermittence and
continuative exercise methods on hsCRP and Lipids as predictors of coronary
heart disease. 2, 2012.(4) :p. 35-42.
22. Suefuji, H., Ogawa, H., Yasue, H.,
Sakamoto, T., Miyao, Y., Kaikita, K., ...
& Kataoka, K. Increased plasma level of
soluble E-selectin in acute myocardial
infarction. American heart journal,
2000, 140(2), 243-248.
23. Jee, H. and Y. Jin, Effects of prolonged
endurance exercise on vascular

129-141: صفحه های،1398 بهار و تابستان،1  شماره، دوره دوازدهم،دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

محمدی ده چشمه و همکاران

139

endothelial and inflammation markers.
Journal of sports science & medicine,
2012. 11(4): p. 719.
24. Mizia-Stec, K., Zahorska-Markiewicz,
B., Mandecki, T., Janowska, J., Szulc,
A., & Jastrzebska-Maj, E. Serum levels
of selected adhesion molecules in
patients with coronary artery disease.
International journal of cardiology,
2002, 83(2), 143-150.
25. Brevetti, G., De Caterina, M., Martone,
V. D., Ungaro, B., Corrado, F., Silvestro,
A., ... & Scopacasa, F. (2001). Exercise
increases soluble adhesion molecules
ICAM‐1 and VCAM‐1 in patients with
intermittent claudication. Clinical
hemorheology and microcirculation,
24(3), 193-199.
26. Tönjes, A., Scholz, M., Fasshauer, M.,
Kratzsch, J., Rassoul, F., Stumvoll, M.,
& Blüher, M. Beneficial effects of a
4-week exercise program on plasma
concentrations of adhesion molecules.
Diabetes care, 2007, 30(3), e1-e1.
27. Ding, Y. H., Young, C. N., Luan, X.,
Li, J., Rafols, J. A., Clark, J. C., &
Ding, Y. Exercise preconditioning
ameliorates inflammatory injury in
ischemic rats during reperfusion. Acta
neuropathologica, 2005, 109(3), 237246.

28. Ziccardi, P., Nappo, F., Giugliano,
G., Esposito, K., Marfella, R., Cioffi,
M., ... & Giugliano, D.. Reduction of
inflammatory cytokine concentrations
and improvement of endothelial
functions in obese women after weight
loss over one year. Circulation, 2002,
105(7), 804-809.
29. Powers, S. K., Ji, L. L., & Leeuwenburgh,
C. H. R. I. S. T. I. A. A. N. Exercise traininginduced alterations in skeletal muscle
antioxidant capacity: a brief review.
Medicine and science in sports and
exercise, 1999, 31(7), 987-997.
30. Jang, Y., Lincoff, A. M., Plow, E. F., &
Topol, E. J. Cell adhesion molecules in
coronary artery disease. Journal of the
American College of Cardiology, 1994,
24(7), 1591-1601.
31. Adamopoulos, S., Parissis, J., Kroupis, C.,
Georgiadis, M., Karatzas, D., Karavolias,
G., ... & Kremastinos, D. T. Physical
training reduces peripheral markers of
inflammation in patients with chronic
heart failure. European heart journal,
2001, 22(9), 791-797.
32. Pontiroli, A. E., Pizzocri, P., Koprivec, D.,
Vedani, P., Marchi, M., Arcelloni, C., ... &
Giugliano, D. Body weight and glucose
metabolism have a different effect on
circulating levels of ICAM-1, E-selectin,
and endothelin-1 in humans. European

129-141: صفحه های،1398 بهار و تابستان،1  شماره، دوره دوازدهم،دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

 سلکتین در بیماران قلبی عروقی- تاثیر تمرین تناوبی بر سطح ای

journal of endocrinology, 2004, 150(2),
195-200.
33. Soori, R. and O. Salehiyan, The effEect
of low and high intensity interval
training programs on plasma soluble
inter cellular molecule-1 (SICAM-1) in
sedentary obese male. 2010
34. Pasceri, V., J.T. Willerson, and E.T.
Yeh, Direct proinflammatory effect
of C-reactive protein on human
endothelial cells. Circulation, 2000.
102(18): p. 2165-2168.
35. Suefuji, H., Ogawa, H., Yasue, H.,
Sakamoto, T., Miyao, Y., Kaikita, K., ... &
Kataoka, K.. Increased plasma level of
soluble E-selectin in acute myocardial
infarction. American heart journal,
2000,140(2), 243-248.
36. Santo Signorelli, S., Mazzarino, M.
C., Di Pino, L., Malaponte, G., Porto,
C., Pennisi, G., ... & Virgilio, V. High
circulating levels of cytokines (IL-6
and TNF [alpha]), adhesion molecules
(VCAM-1 and ICAM-1) and selectins
in patients with peripheral arterial
disease at rest and after a treadmill
test. Vascular Medicine, 2003, 8(1), 15.

140

38. Ware, C. F., Crowe, P. D., Vanarsdale, T.
L., Andrews, J. L., Grayson, M. H., Jerzy,
R., ... & Goodwin, R. G. Tumor necrosis
factor (TNF) receptor expression in T
lymphocytes. Differential regulation
of the type I TNF receptor during
activation of resting and effector T
cells. The Journal of Immunology, 1991,
147(12), 4229-4238.
39. Kayagaki, N., Yamaguchi, N., Nakayama,
M., Takeda, K., Akiba, H., Tsutsui, H., ...
& Yagita, H. Expression and function of
TNF-related apoptosis-inducing ligand
on murine activated NK cells. The
Journal of Immunology, 1999, 163(4),
1906-1913.
40. Davies, M. J., Gordon, J. L., Gearing,
A. J. H., Pigott, R., Woolf, N., Katz, D.,
& Kyriakopoulos, A. The expression
of the adhesion molecules ICAM‐1,
VCAM‐1, PECAM, and E‐selectin in
human atherosclerosis. The Journal of
pathology, 1993, 171(3), 223-229.

37. Buchheit, M., & Laursen, P. B. Highintensity interval training, solutions
to the programming puzzle. Sports
medicine, 2013, 43(10), 927-954.
129-141: صفحه های،1398 بهار و تابستان،1  شماره، دوره دوازدهم،دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

Spring & Summer 2019/ No.1/ Vol. 12/ Pages: 129-141

The effect of eight-weeks of high intensity interval training on plasma
E-selectin levels and white blood cells indicators in patients with
cardiovascular diseases
Mohammad Mohammadi Dehcheshmeh*1, Khosrow Ebrahim1, Sajad Ahmadizad1, Tahereh Zandi2
Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Behshti University, Tehran, Iran.

1

Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2

Received: 30/08/2016

Revised: 05/10/2016

Accepted: 30/10/2016

Abstract
Purpose: Cardiovascular diseases predictive inflammatory markers are more accurate than lipid
profiles in diagnosing diseases. It is important to provide appropriate training pattern in order to
reduce the level of inflammatory factors in these patients. The aim of this study was to investigate
the effect of 8 weeks of high-intensity interval training on plasma E-selectin levels and white blood
cells indices in patients with cardiovascular diseases.
Methods: Among patients who voluntary referred to Shahid Rjaie cardiovascular, medical and
research center for cardiac rehabilitation, 20 patients (male, 50-70yrs) were selected and randomly
divided into two groups (n=10): training and control. After determining the VO2peak, subjects in
training group performed an interval protocol included 8 intervals of 2 min activity (running on
treadmill) at 80% of VO2peak and 2 min active recovery at 30% of VO2peak, three sessions per week
for 8 weeks. Whereas control group have not regular exercise training. Before the training and 48
hours after the last training session fasting blood samples were taken. Independent t-test at p<0.05
was used to statistically analysis.
Results: The analysis showed significant reduction in E-selectin (p=0.01) and lymphocytes (p=0.01),
but there was no significant difference in neutrophils, monocytes and eosinophils responses
between two groups (p>0.05).
Conclusion: High intensity interval training led to reducing inflammatory factors levels in in patients
with cardiovascular diseases. Probably part of the beneficial effects of high intensity interval training
in patients with cardiovascular diseases caused by the inflammatory system adaptation and thus
reduction the level of inflammatory factors and cytokines with leukocytes origin.
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