بهار و تابستان  ،99دوره  ،13شماره  ،1صفحه های100-110 :
تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید بر مقادیر بیان ژن  eNOS ،MMP-9و نسبت  VEGFبه COL-

 18در موشهای صحرایی مبتال به انفارکتوس میوکارد
سارا کربالییفر ،1عباسعلی گایینی ،2محمدرضا کردی ،2رضا نوری* ،1پدرام قربانی
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1دانشکدة علوم اجتماعیـ رفتاری ،گروه علوم ورزشی ،پردیس بینالمللی کیش ،دانشگاه تهران ،کیش ،ایران.
2دانشکدة تربیتبدنی و علوم ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
*نویسنده مسئول :رضا نوری ،تلفن ،07644430056 :رایانامهnuri_r7@ut.ac.ir :

دریافت مقاله1395/03/16 :

ویرایش مقاله1397/05/01 :

پذیرش مقاله1397/05/13 :

چکیده
هدف :انفارکتوس میوکارد مرگ سلولی بخشی از عضلة قلب بهعلت ازبینرفتن جریان خون است .فرایند مولکولی افزایش تراکم
مویرگی در پاسخ به فعالیت هنوز معلوم نیست .لذا ،این پژوهش با هدف ارزیابی اثر  6هفته تمرین تناوبی شدید بر مقادیر
 MMP-9و  eNOSو نسبت  VEGFبه  COL-18در موشهای صحرایی مبتال به انفارکتوس میوکارد انجام گرفت.
روشها 12 :سرموش صحرایی نر نژاد ویستار  10هفتهای با وزن  250تا  300گرم در دو گروه تمرین تناوبی شدید ( 60دقیقه
دویدن تناوبی روی نوارگردان و هر تناوب شامل  4دقیقه با شدت  90-85درصد  VO2maxو  2دقیقه بازیافت فعال با شدت -50
 60درصد  4 ،VO2maxروز در هفته و بهمدت  6هفته) و گروه کنترل (بدون مداخلة تمرین) قرار گرفتند .بعد از آن ،موشهای
صحرایی به انفارکتوس میوکارد مبتال شدند و بیان ژنهای  MMP-9و  eNOSو  VEGFو  COL-18با استفاده از Real PCR

 timeبررسی شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 18به روش آماری  tمستقل تجزیهوتحلیل شد (.)P≤0/05
نتایج :نتایج آزمون تی مستقل نشان داد مقادیر  MMP-9گروه تمرین تناوبی شدید ( )3/541 mg/mlبهطور معناداری بیشتر
از گروه کنترل ( )P=0/012( )1/002 mg/mlو مقادیر  eNOSگروه تمرین تناوبی شدید ( )4/23 mg/mlنیز بهطور معناداری
بیشتر از گروه کنترل ( )3/68 mg/mlاست ( ،)P=0/014اما افزایش نسب  VEGFبه  COL-18گروه تمرین تناوبی شدید (mg/ml
 )1/856نسبت به کنترل ( )1/245 mg/mlمعنادار نیست (.)P=0/263

نتیجهگیری :بهطور کلی 6 ،هفته تمرین تناوبی شدید باعث افزایش  MMP-9و  eNOSو نسبت  VEGFبه  COL-18و بهبود
عملکرد قلبی در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار پس از وقوع انفارکتوس میوکارد میشود.
واژههای کلیدی :تمرین ورزشی ،رگسازی ،سکتة قلبی.
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مقدمه

کالژن  )C0L-18( 18مهمترین پروتئین ماتریکس خارج

بیماریهای قلبی و عروقی یکی از مهمترین عوامل مرگ در

سلولی و پیشساز قوی اندوستاتین 5است .اندواستاتین

جهان محسوب میشود و آمار مبتالیان به این بیماری

قویترین بازدارندة آنژیوژنز است و باعث کاهش تکثیر و

(1)MI

افزایش آپوپتوز سلولهای اندوتلیالی میشود .اندوستاتین به

زمانی رخ میدهد که خونرسانی به سلولهای قلبی در

گیرندههای عامل آنژیوژنی VEGFپیوند میخورد و مانع از

کوتاهمدت مختل و بهطور متوسط  40تا  50درصد رگها

تکثیر و مهاجرت سلولهای اندوتلیالی و در نهایت مانع رشد

بسته شود .وسعت و شدت بیماری در افراد مختلف فرق

شبکة مویرگی میشود [.]6 ،5

میکند و بسته به درگیری رگها ،وسعت آن متغیر است

ماتریکس متالوپروتئازها یا MMPها 6پروتئینهایی است که

[ .]1ایسکمی ایجادشده در اثر سکتة قلبی باعث

باعث تجزیة غشای پایة عروق قبلی و تهاجم و مهاجرت

غیرعادیشدن عملکرد قلب و آریتمی میشود .بطن چپ

سلولهای اندوتلیال میشود [ .]5متالوپروتئینهای

بزرگتر و در نتیجه تراکم مویرگی آن کمتر میشود .کاهش

ماتریکس تهاجم سلولهای آندوتلیالی را از غشای پایه و

تراکم مویرگی ،سلولهای عضلة قلبی را با خطر مرگ

ورودشان به بافت فاقد عروق را در پاسخ به محرک عروقزایی

آپوپتوزی مواجه میکند [.]2

تسهیل میکند MMP .را سلولهای فیبروبالست و

عوامل گوناگونی از جمله هایپوکسی ،نیروهای همودینامیکی،

سلولهای التهابی و سلولهای اپیتلیال و اندوتلیال ترشح

متابولیتها ،اتساعکنندههای عروق ،انقباض عضالنی ،برخی

میکند .نقش آنزیمهای ماتریکس متالوپروتئاز در فرایند

سایتوکاینها و انواع کشش ،بر امکان ایجاد عروق جدید در

آنژیوژنز بسیار برجسته است .برای تکثیر مهاجرت سلولهای

فرایندی به نام آنژیوژنز در بافت قلب مؤثر است ،لذا رگسازی

اندوتلیالی ،ضروری است که ماتریکس خارج سلولی و غشای

مجدد در بافت قلب ،همچنین افزایش درصد خون تزریقی از

پایه هضم شود .عالوهبر این ،باید پیوندهای بین سلولی نیز از

قلب یا کسر تخلیه ( 2)EFو افزایش درصد کوتاهشـدن الیـاف

هم گسیخته شود .این کار با خانوادة بزرگ ماتریکس

عضـالت بطن چپ یا کسر کوتاهشدگی بطن چپ ( 3)FSبرای

متالوپروتئازها ( )TIMPانجام میشود TIMP .مهارکنندة

ارتقای عملکرد قلبی و عروقی بیماران ،مزیتی سازشی

متالوپروتئاز است و سبب مهار هر دو شکل فعال و غیرفعال

بهشمار میرود .بنابراین ،سنجش تعامل بین عوامل محرک

 MMPمیشود [.]5

آنژیوژنز و عوامل بازدارندة آن در شرایط گوناگون به یافتن

 eNOSمنبع اصلی تولید نیتریک اکساید در سلولهای

روشی مؤثر در افزایش فرایند آنژیوژنز و در نهایت ارتقای

اندوتلیالی عروق است و هنگام فعالیت ورزشی و در پاسخ به

کیفیت بیماران مبتال به سکتة قلبی کمک میکند [.]3

جریان خون زیاد یا تنش برشی 7فعال میشود .هایپوکسی

عامل رشد اندوتلیوم عروقی ( ،4)VEGFبهمنزلة قویترین و

باعث فعالشدن  eNOSو در نهایت تولید نیتریک اکساید

مهمترین عامل مؤثر بر آنژیوژنز ،باعث افزایش مهاجرت و

( )NOاز ال -آرژنین توسط سلولهای گوناگون میشود .در

تکثیر سلولهای اندوتلیال و تشکیل شبکة عروقی میشود و

مراحل اولیة آنژیوژنز ،تنظیم افزایشی  VEGFو  VEGFR-2به

برای تمایز سلولهای آندوتلیال و برای جوانهزدن مویرگهای

تنش برشی و آزادسازی  NOوابسته است [.]6 ،5

جدید از عروق قبلی (آنژیوژنز) هنگام رشد و توسعة شبکة

آنژیوژنز سازوکاری سازشی است که تحت تأثیر عوامل

مویرگی ضروری است [.]4

گوناگونی تشدید یا سرکوب میشود .نقش فعالیت بدنی

روزبهروز در حال افزایش است .انفارکتوس میوکارد

منظم در سالمتی بهخوبی اثبات شده است و بهتازگی ،تمرین
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کربالیی فر و همکاران

تناوبی شدید ( 8)HIITبا حداقل صرف زمان ،برای غلبه بـر

قوی است [ .]16این تمرینات ممکن است موجب افزایش

مشکل فرصت شرکت در تمرین و در نتیجه افزایش فعالیت

هورمونهای آنابولیکی از قبیل هورمون رشد (  )GHو عامل

بدنی و میزان سالمت این افراد توصیه شده است .این تمرین

رشد شبهانسولینی ( 9)IGF-1در مدت زمان کوتاهی شود

محرکی قوی برای سازگاریهای قلبیـ عروقی و عضالنی

[ .]17همچنین ،در پژوهشی در ارتباط با سازگاریهای

است و باعث افزایش اکسیژن مصرفی بیشینه (،)VO2max

سوختوسازی عضله با  HIITبه افزایش میزان آدنوزین اشاره

سوختوساز ،افزایش عملکرد ورزشی ،کاهش استفاده از

شده است [ .]18مقدار فیبرینوژن که از عوامل خطرزای

کربوهیدرات و اتکا به چربی ،بهترشدن عملکرد انسولین،

بیماریهای قلبی و عروقی است نیز تحت تأثیر این شیوة

کاهش فشارخون و در بیماران قلبی و پرفشاریخون باعث

تمرینی قرار میگیرد [ .]19سازوکار تأثیر کشش بر فرایند

بهترشدن آمادگی قلبیـ عروقی میشود .بهتازگی نیز

آنژیوژنز به نقش  MMPمرتبط است .در این زمینه ،نتایج

شیوهای تمرینی در ایجاد آنژیوژنز قلبی اهمیت یافته است.

متناقضی مطرح شده است .نظری و همکاران [ ]20در

در ارتباط با تأثیر فعالیتهای استقامتی بر فرایند آنژیوژنز،

پژوهش خود گزارش کردند ،هنگام  HIITعضالت در طولی

قبالً مطالعات گستردهای انجام شده است که اغلب به تأثیر

بلندتر از طول استراحتی قرار میگیرد و این کشش سطوح

مثبت فعالیتهای استقامتی بر آنژیوژنز اشاره دارد [.]8 ،7

 MMPرا افزایش میدهد .در مقابل ،دانزینگ و همکاران

در این بین ،به تمرین تناوبی شدید و تأثیر آن بر فرایند

[ ]21به عدمتغییر  MMPدر پاسخ به تمرین با شدت زیاد

آنژیوژنز کمتر توجه شده و بهنظر میرسد تنها در یک

اشاره دارند.

پژوهش تأثیر این شیوة تمرینی بر عوامل آنژیوژنی و

با توجه به مطالب ارائهشده در ارتباط با عوامل مؤثر بر

آنژیواستاتیکی مطالعه شده است که در آن نیز عوامل محرک

عروقیشدن عضالت اسکلتی و قلبی هنگام فعالیت ورزشی

و عوامل بازدارنده و گیرندههای مؤثر در این فرایند همزمان

که عبارت بود از هایپوکسی ،نیروهای همودینامیکی،

و نیز سازوکار احتمالی تأثیرگذاری تمرین تناوبی شدید بر

متابولیتها ،اتساعکنندههای عروقی ،سایتوکاینها و انواع

آنژیوژنز یکجا بررسی نشده است [.]9

کشش ،و نتایج تحقیقات گذشته مبنی بر رابطة مثبت و

در رابطه با  HIITگزارش شده است هنگام  ،HIITهایپوکسی

معنادار بین تمرین تناوبی خیلی شدید و این عوامل ،معلوم

ایجاد میشود و این هایپوکسی ممکن است موجب افزایش

می شود تمرین تناوبی شدید در بسیاری از موارد باعث

سطوح میوگلوبین نیز شود [ .]11 ،10همچنین ،رابطة مثبت

دگرگونیهای مثبتی در متغیرهای فیزیولوژیایی میشود که

و معناداری بین  HIITو نیروی کشش دیده شده است [.]12

هر کدام بهنوعی در سالمتی انسان مؤثر است .اما اینکه

بورگومستر و همکاران [ ]13بیان میکنند  HIITممکن است

بهکارگیری تمرین تناوبی شدید باعث تغییرات اصلی مؤثر بر

سازگاریهای عضالنی ،بهویژه کاهش تخریب کراتین فسفات

آنژیوژنز مانند افزایش  MMP-9و  eNOSو در پی آن VEGF

و افزایش گلیکوژن را در پی داشته باشد .روداس و همکاران

و کاهش  COL-18میشود ،پرسشی است که این پژوهش

[ ]14نیز بهبود عملکرد آنزیمهای گلیکولیزی را در نتیجة

میکوشد بدان پاسخ دهد؛ همچنین ،آیا تمرین تناوبی شدید

انجام  HIITگزارش دادهاند .ظرفیت بافری عضالت و تنظیم

باعث رگزایی در بیماران مبتال به سکتة قلبی میشود و

یونی نیز ممکن است در نتیجة  HIITبهبود یابد [.]15 ،13

MMP-9و  eNOSو  VEGFرا گسترش میدهد و COL-18

همچنین HIIT ،باعث افزایش نیتریک اکساید در عضلة قلبی

پیشساز آندوستاتین را مهار میکند و عملکرد قلب را با

بیماران قلبی میشود .نیتریک اکساید اتساعکنندة عروقی

رگزایی مجدداً فزایش میدهد؟

ـ
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شدند .در این مرحله ،تمامی رتها قادر به انجام فعالیت بودند
روش پژوهش

و هیچگونه تلفاتی نداشتند .در پایان هفتة چهارمVO2max ،

نمونههای پژوهش

رتها با آزمون فعالیت ورزشی بیشینه ،مطابق با فرمول و

در این پژوهش توسعهای 12 ،سرموش صحرایی نر نژاد

جدول مندرج در پژوهش مورتن و همکاران [ ،]23و ویسلوف

ویستار  10هفتهای بهصورت تصادفی به دو گروه  6تایی

و همکاران [ ]24و برای برآورد سرعت اولیة دویدن موشهای

کنترل و تجربی تقسیم شدند .موشهای صحرایی در

صحرایی اندازهگیری شد.

قفسهای مجزا با دسترسی آزاد به آب و بستههای غذایی
(بهصورت پلت) با توجه به اصول مراقبت از حیوانات
آزمایشگاهی و طبق چرخة  12ساعت خواب و بیداری
نگهداری شدند .در ادامه ،موشهای صحرایی تحت عمل
جراحی قرار گرفتند و شریان کرونری نزولی سمت چپ
( )LADآنها مسدود شد .بهاین ترتیب ،رتها به انفارکتوس
میوکارد شدید مبتال شدند [ .]22برای اطمینان از مبتالشدن

سرعت دویدن هر موش صحرایی روی نوارگردان با توجه به
 VO2maxآن بهصورت انفرادی محاسبه شد .پس از آن
موشهای صحرایی بهمدت  2روز استراحت کردند .در نهایت،
موشهای صحرایی زندهمانده و مبتال به انفارکتوس میوکارد،
تصادفی به دو گروه تمرین تناوبی شدید و کنترل تفکیک
شدند و پروتکل تمرینی اجرا شد [.]24 ،23

به  ،MIموشهای صحرایی بهصورت بیهوش اکوکاردیوگرافی

موشهای صحرایی گروه تجربی در تمرین تناوبی شدید

داپلر شدند (با مارک جی ای هلس کر ،10ساخت آمریکا).

(بهعنوان تمرین روز دنیا که تأثیر آن بر متغیرهای مورد نظر

طی این فرایند قطر بطن چپ در پایان دیاستول (،)LVDd

در این پژوهش کمتر بررسی شده است) 4 ،روز در هفته،

قطر بطن چپ در پایان سیستول ( ،)LVDsحجم پایان

بهمدت  6هفته و هر جلسه بهمدت  60دقیقه بهصورت دویدن

دیاستولی ( )EDVو حجم پایان سیستولی ( )ESVبررسی شد.

متناوب روی نوارگردان فعالیت کردند .هر تناوب کاری شامل

کسر کوتاهشدگی بطن چپ ( )FSو کسر تخلیة بطن چپ

 4دقیقه دویدن با شدت  90-85درصد  VO2maxو  2دقیقه

( )FEنیز بهصورت نسبی طبق فرمولهای زیر محاسبه شد

بازیافت فعال با شدت  50-60درصد  VO2maxبود [ .]25در

[:]22

صورت امتناع از دویدن ،پژوهشگر با ضربة خودکار به
EF = (LVDd2 -LVDs2)/LVDd2
FS = ((LVDd – LVDs)/LVDd)*100

موشهای صحرایی با  FS≤35درصد موشهای صحرایی
مبتال به  ،MIبرای این مطالعه انتخاب شدند [.]22
پروتکل پژوهش
موشهای صحرایی مبتال به  MIبهمدت  2هفته دورة بازیافت
بعد از جراحی باز قلب را طی کردند .در هفتة سوم و چهارم،
موشهای صحرایی با نوارگردان (با مارک دانش ساالر
ایرانیان ،ساخت ایران) با راهرفتن آرام روی آن با سرعت 5
متر در دقیقه و بهمدت  5دقیقه در روز و  4روز در هفته آشنا

نوارگردان موشهای صحرایی را وادار به دویدن میکرد.
رتها قبل از شروع فاز اصلی تمرین ،بهمدت  8دقیقه با
سرعت  5متر بر دقیقه روی نوارگردان بهشکل راهرفتن ،در
برنامة گرمکردن فعالیت میکردند .در مقابل ،موشهای
صحرایی گروه کنترل (مبتال به انفارکتوس میوکارد) هیچ
تمرینی انجام ندادند [.]25
روشهای آزمایشگاهی
پس از گذشت  6هفته ،سرانجام ،پس از  2روز استراحت،
برای تشریح ابتدا موشهای صحرایی با کتامین (kg/mg

 )150و زایالزین ) )15 kg/mgبیهوش شدند .سپس ،به
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پشت روی تخته تشریح خوابانده شدند و دست و پاها کشیده

جدول  .1توالی پرایمری مورد بررسی

و بهحالت صلیبی بسته شد .در نهایت ،پس از شکافتن و

'forward: 5'-CCG TCC TGT GTG CCC CTA ATG-3

کنارزدن قفسة سینه ،عضلة قلب بهطور کامل جدا شد .در

reverse: 5'-CGC ATG ATC TGC ATA GTG ACG
'TTG-3

نهایت ،بطن چپ عضلة قلب برای سنجش مقادیر RNA

ژنهای  MMP-9و  eNOSو  VEGFو  COL-18بهعنوان
پیشساز قوی اندوستاتین در میکروتیوبهای جداگانه قرار
گرفت و برای تجزیهوتحلیل آزمایشگاهی بهروش Real

 time PCRبه فریزر  -70درجة سانتیگراد انتقال یافت.

´forward: 5´-GGCCGGGACCTGACA-3

 Time Realاستفاده شد .در این روش ،ابتدا  RNAاز بافت
بطن چپ موشهای صحرایی مورد مطالعه استخراج و پس
از سنتز  cDNAاز سایبر میکس ریل تایم برای اجرای روش

forward: 5′-AAGCGTTGCTCCTGCTCCTCC-3
reverse: 5′-TTCCCTTGGTCTGGTCTTTGTG-3′
´Forward: 5′- AGGTGCCTCGGATGGTTATCG-3
´reverse:5´-TGCTTGCCCAGGAAGACGAA-3

eNOS
MMP-9

جدول  .2برنامة دمایی و زمانی PCR Time Real
شرایط دما و زمان

تعداد تکرار

مرحله
دناتورهشدن

 95درجة سانتیگراد و  3دقیقه

1

اتصال و بسط پرایمر

 95درجة سانتیگراد و  10ثانیه

40

 60درجة سانتیگراد و  30ثانیه

PCR-RTاستفاده شد .در پژوهش حاضر ،برای طبیعیسازی
نتایج  PCR-RTاز ژن مرجع بتا اکتین ،همچنین برای آنالیز

COL-18

´reverse: 5´-GCTGTGGTGGTGAAGCTGTAG-3

در پژوهش حاضر ،برای بررسی بیان  mRNAژنهای
MMP-9و  eNOSو  VEGFو  COL-18از روش PCR

VEGF

تشکیل منحنی ذوب

 55تا  90درجة سانتیگراد و هر درجه 5

1

ثانیه

کمّی دادههای  PCR Time Realاز روش دلتا دلتا سیتی
(∆∆  )ctاستفاده شد.
بررسی میزان بیان ژنهای  MMP-9و  eNOSو  VEGFو
 COL-18در نمونههای گروه تجربی و گروه کنترل انجام
گرفت (با کیت آزمایشگاهی مارک بیونر ،11ساخت کره و
دستگاه  Real time PCRمارک استپ وان آ بی آی،12
ساخت آمریکا و پرایمر با مارک ممرت ،ساخت آلمان) .توالی
پرایمری مورد بررسی در جدول  1و برنامة دمایی و زمانی
 Real time PCRدر جدول  2آمده است.

تحلیل آماری
دادههای خام بهصورت  ctاز دستگاه استخراج شد .سپس ،با
استفاده از نرمافزار  Graph padنمودار بیان ژن رسم شد.
دادههای آماری کمّی جمعآوریشده با روش Real time

 PCRبه کمک نرمافزار آماری  SPSS 18تجزیهوتحلیل شد.
برای تعیین طبیعیبودن دادهها از آزمون کلموگروفـ
اسمیرنوف استفاده شد .در صورت طبیعیبودن توزیع دادهها،
از آزمون آماری تی مستقل در سطح معناداری  0/05برای
تجزیهوتحلیل دادهها استفاده گردید.
نتایج
در جدول  ،1تغییرات مقادیر کسر تخلیه ( )EFو کسر
کوتاهشدگی (( )FSمیانگین  ±انحراف استاندارد)  10هفته
پس از جراحی (شامل  4هفته بازیافت پس از جراحی و 6
هفته مداخلة فعالیت ورزشی) ،همچنین در جدول  ،3نتایج
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 tمستقل مربوط به این عوامل در گروه کنترل و  HIITنشان

تجربی  3/5 )3/541( HIITبرابر بیشتر از گروه کنترل

داده شده است .همچنین ،آمار توصیفی و نتایج  tمستقل

( )1/002است .بین دو گروه کنترل و  HIITدر شاخص

مربوط به آزمودنیها در جدول  4آمده است.

 eNOSنیز تفاوت معناداری وجود دارد ( )P=0/014و مقادیر

جدول  .3تغییرات کسر تخلیه و کسر کوتاهشدگی (میانگین ±
انحراف استاندارد) و نتایج آزمون  tمستقل در گروههای تجربی
و کنترل
متغیر و گروه

کسر تخلیه ()%

کسر کوتاهشدگی ()%

گروه تجربی

77/7±461/022

41/6±625/847

شاخص  eNOSدر گروه تجربی  1/17 )4/23( HIITبرابر
بیشتر از گروه کنترل است (( )3/68جدول .)4
جدول  .4آمار توصیفی و نتایج آزمون  tمستقل مربوط به تعداد
آزمودنیها و میانگین و انحراف معیار گروههای تجربی و کنترل

()HIIT

در شاخصهای  COL-18و  VEGFو  MMP-9و eNOS
()mg/ml

گروه کنترل

64/3±483/695

31/3±320/460

سطح معناداری

0/001

0/001

گروه

تعداد

میانگین ±انحراف
میعار

()P-value

*P≥0/05

کنترل
COL-18

نتایج آزمون تی مستقل نشان میدهد کسر تخلیه در گروه

تجربی
()HIIT

6

0/1±977/265

6

0/1±518/724

6

0/1±073/002

میزان
معناداری (p-
)value
0/340

 )77/7±461/022( HIITبهطور معناداری بیشتر از گروه
کنترل ( )64/3±483/695است ( )P=0/001و افزایش کسر
کوتاهشدگی نیز در گروه  )41/6±625/847( HIITنسبت به

کنترل
VEGF

()HIIT

گروه کنترل ( )31/3±320/460معنادار است ()P=0/001

کنترل

(جدول .)3
MMP-9

نتایج آزمون تی مستقل نشان میدهد با وجود اینکه مقادیر

تجربی
()HIIT

شاخص  COL-18در گروه  1/36 )1/724( HIITبرابر بیشتر
از گروه کنترل ( )1/265است ،این تفاوت از نظر آماری

تجربی

کنترل
Enos

معنادار نبود ( ،)P=0/340ولی بین گروه کنترل و تمرین

تجربی
()HIIT

6

1/6±280/397

6

0/1±073/002

6

1/3±610/541

6

1/3±67/68

6

0/001

0/012

0/014

2/4±08/23

 HIITدر شاخص  VEGFمعنادار بود ( )P=0/001و مقادیر
شاخص  VEGFدر گروه تجربی  6/37 )6/397( HIITبرابر
بیشتر از گروه کنترل ( )1/002بود و در نهایت افزایش نسبت

بحث و نتیجهگیری

 VEGFبه  COL-18نیز معنادار نبود (جدول .)4

در کل ،با توجه به نتایج ،میتوان بیان کرد نسبت  VEGFبه
 COL-18در گروه  HIITنسبت به گروه کنترل بهطور

همچنین ،نتایج حاصل از آزمون تی مستقل نشان داد که بین
دو گروه کنترل و  HIITدر شاخص  MMP-9تفاوت معناداری
وجود دارد ( )P=0/012و مقادیر شاخص  MMP-9در گروه

غیرمعناداری بیشتر بود .احتماالً 6 ،هفته تمرین تناوبی شدید
با افزایش مقادیر بیان ژنهای  MMP-9و  eNOSباعث
بیشترشدن این نسبت ،همچنین بیشتر ترشحشدن معنادار
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 VEGFنسبت به گروه کنترل شد و با افزایش معنادار  FSو

آنابولیکی و آدنوزین افزایش مییابد که باعث تحریک بیان

 EFنیز به بهبود عملکرد قلبی در موشهای صحرایی نر مبتال

ژن  VEGFمیشود [.]27

به انفارکتوس میوکارد انجامید.

از طرفی ،در اثر تمرینات تناوبی خیلی شدید و

نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از تنها پژوهش یافتشده

دفسفریلهشدن  AMPبهوسیلة اکتو 5-نوکلئوتیداز ،از

در رابطه با تأثیر  HIITبر آنژیوژنز که هولووای و همکاران []9

بافتهای هیپوکسی در فضای خارج سلولی مجاور سلول

انجام دادند متناقض بود .آنها به مقایسة  HIITو تمرین

پارانشیمی آدنوزین تولید میشود که نقش مهمی در روند

استقامتی بر نشانههای ناتوانی قلبی و تغییر ساختار عضلة

آنژیوژنز دارد [ .]28آدنوزین خارج سلولی ایجادشده در اثر

قلبی در رتها پرداخته بودند .در پژوهش مذکور ،VEGF

تمرین تناوبی خیلی شدید ،گیرندههای آدنوزین را فعال

همچنین  eNOSبررسی شد و نتایج حاکی از عدمتأثیر

میکند و بهدنبال آن از سلول پارانشیم ،VEGF ،آزاد میشود

معنادار  HIITبر فرایند آنژیوژنز بود .علت تناقض در نتایج

[ .]29همچنین ،آدنوزین بهواسطة تنظیم عوامل رشد پرو و

ممکن است ناشی از تفاوت در پروتکل تمرین و عدمسنجش

آنتیآنژیوژنی دیگر ،باعث تحریک تکثیر سلولهای اندوتلیوم

همزمان عوامل محرک و مهاری در پژوهش مذکور بوده باشد.

عروقی میشود یا با ایجاد وازودیلهشدن در توسعه و بازسازی

بهنظر میرسد تمرین تناوبی شدید باعث القای عوامل مؤثر

رگهای جدید مؤثر است .شواهد نشان میدهد در بعضی

در بیان ژنهای  VEGFمیشود و به این وسیله آنژیوژنز را

شرایط ،آدنوزین ممکن است واسطهای برای  50تا  70درصد

تحریک میکند .تمرین تناوبی شدید با ایجاد هیپوکسی،

آنژیوژنز القاشده با هیپوکسی ضروری باشد [.]29

رگزایی را فعال کرده است .عامل القاشونده با هایپوکسی در

کشش حاصل از تمرینات تناوبی خیلی شدید نیز عضالت را

شرایط هایپوکسی هیدروکسیله نشده و پایدار مانده و به

در طولی بلندتر از طول استراحتی قرار میدهد و این کشش

هسته مهاجرت کرده و باعث القای عوامل مؤثر در رگزایی

مقادیر  MMPرا افزایش داده است [ .]20متالوپروتئاز از این

شده است [ .]10همچنین ،هیپوکسی ناشی از تمرین تناوبی

سلولهاى اندوتلیال ترشح میشود و غشای پایه را در منطقة

شدید [ ]17باعث آزادسازی سیتوکاینها میشود و با ورود

مذکور از طریق ورود کلسیم به داخل سلول و دپالریزهکردن

به سلولهای آندوتلیال به زنجیرة عروقزایی توسط عامل

آن و فعالشدن کانال پتاسیمی وابسته به ولتاژ و ورود کلسیم

ریلکسکنندة مشتق از آندوتلیال ( )EDRFبه نام نیتریک

به داخل سلول و هایپرپالریزهشدن سلول تجزیه کرده و

اکساید وارد شده است که بر اثر بیشتنظیمی عامل رشد

سلولهاى اندوتلیال اقدام به مهاجرت و تکثیر میکند [.]30

فیبروبالستی  )FGF-2( 2تحریک میشود .از طرفی ،افزایش

در نهایت ،تمامی عوامل با افزایش  VEGFو اتصال آن به

فوری نیروی کشش ناشی از تمرینات تناوبی خیلی شدید

گیرندههای ویژة خود روی سلول اندوتلیال پیامهایی را فعال

بیشتر از طریق فعالسازی کانالهای یونی ،بهویژه کانالهای

میکند که موجب تکثیر و مهاجرت سلولهای اندوتلیال و

پتاسیمی ،موجب ترشح اتساعکنندههای عروقی ،بهویژه

افزایش نفوذپذیری عروق میشود [ VEGF .]5از راه تنظیم

نیتریک اکساید ،شده است [ ]26که باعث تنظیم افزایشی

افزایشی عناصر آنتیآپوپتوزی DNA ،را سنتز میکند و با

 VEGFو  VEGFR-2به نیروی کشش و آزادسازی  NOشده

تخریب غشای پایه و فسفریلهشدن اجزای چسبندة

است .در اثر تمرینات تناوبی خیلی شدید افزایش

آندوتلیالی بین سلولی و اتصاالت محکم بهترتیب زمینة بقا،

سازگاریهای عضالنی ،بهویژه کاهش تخریب کراتین فسفات

تکثیر ،مهاجرت و نفوذپذیری سلول آندوتلیالی را موجب

و افزایش گلیکوژنوژنز ،رخ میدهد .همچنین ،هورمونهای

میشود [.]6
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سازگاری ساختاری و عملکردی بطن چپ در اثر تمرین

اطمینان بیشتری از این شیوة تمرینی برای ارتقای سطح

نسبت به سایر بخشهای قلب بیشتر است [ .]31در ارتباط

زندگی و بهبود عملکرد دستگاه قلب و عروق بیماران مبتال

با شاخصهای اکوکاردیوگرافی نیز افزایش کسر تخلیة بطن

به انفارکتوس میوکارد بهره گرفت.

چپ و کسر کوتاهشدگی پاسخ سازمانیافتهای برای افزایش

تشکر و قدردانی

حجم ضربهای است که در اثر سازگاری با تمرینات ورزشی و

این مقاله حاصل رسالة دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی

اعمال بار حجمی بر قلب و ضخیمشدن دیوارههای بطنی

گروه تربیتبدنی دانشگاه تهران پردیس بینالمللی کیش

ایجاد میشود .بهعبارتی ،افـزایش درصد کوتاهشدن الیاف

است که با هزینة شخصی انجام گرفته است .از تمام دوستانی

عضالت بطن چپ و درصد کسر تخلیة بطن چپ برتری

که در انجام این پژوهش با ما همکاری کردند ،صمیمانه

عملکرد سیستولی بطن چپ پس از تمرین را نشان میدهد

سپاسگزاریم.

[.]32
بهطور کلی ،نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که پروتکل

پینوشتها
)infarction (MI

تمرینی استفادهشده در این پژوهش 60 -دقیقه دویدن

1Myocardial
2

)Ejection fraction (EF

تناوبی خیلی شدید روی نوارگردان با شدت  90-85درصد

)fractional (SF
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Abstract
Purpose: Myocardial infarction (MI) is the irreversible cell death by ischemia in parts of myocardium.
The molecular process of increased capillary density in response to activity and its appropriate
intensity is not clear yet. Therefore, this research aimed to evaluate the effect of 6-week high intensity
interval training on expressions of MMP-9, eNOS and the ratio of VEGF to COL-18 genes on rats with
myocardial infarction.
Methods: 12 Wistar male rats of 10 weeks old and mean weight 250-300gr were allocated to two
groups of experimental (60 minutes of interval treadmill running for 4 minutes with the intensity of
85-90 percent of VO2max and 2 minutes of active rest at 50-60 percent of VO2max for 4 days a week for
6 weeks) and control group (without any training). Real-time PCR was used to assess the expression
of MMP-9, eNOS VEGF and COL-18 genes after inducing MI, and shortening fractional and ejection
fraction were investigated as echocardiographic indices. Data were analyzed in SPSS18 using
independent t test (P≤ 0.05).
Results: The findings showed that the amount of MMP-9 in HIIT (3.541 mg/ml) is significantly much
more than the control group (1.002 mg/ml) (P=0.012) and the amount of eNOS in HIIT group (4.23
mg/ml) was also significantly much more than control group (3.68 mg/ml) (P=0.014) but there was no
significant increase in the VEGF/COL-18 ratio in the HIIT group (1.856 mg/ml) as compared with the
control group (1.245 mg/ml) (P=0.263).
Conclusion: In general, 6 weeks of high intensity interval training can effectively increase MMP-9,
eNOS and the ratio of VEGF to COL-18 genes and improve myocardial function in male Wistar rats
after MI.
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