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 .1دانشجوی دکتری فیزيولوژی ورزش ،دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیالن 2و.3استاد گروه فیزيولوژی ورزش،
دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیالن .4استاديار گروه علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی ايران

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شدت تمرین ورزشی بر ساختار و عملکرد بطن چپ در رتهای مبتال به  MIبود .به
این منظور ،ابتدا رتهای نر نژاد ویستار تحت عمل جراحی بستن شریان  LADقرار گرفتند و سپس توسط اکوکاردیوگرافی
ایجاد  MIتأیید شد .چهار هفته پس از جراحی ،رتهای مبتال به  MIبهصورت تصادفی در گروههای تمرین ورزشی با
شدتهای کم ( ،)LITمتوسط ( ،)MITباال ( )HITو شم ( )Shamبه اضافه گروه کنترل سالم ( )Conقرار گرفتند و
برنامههای تمرین ورزشی را به مدت شش هفته و پنج جلسه در هفته اجرا کردند .نتایج آزمون  ANOVAیکطرفه نشان
داد؛ بین گروهها در مقادیر کسر تزریقی ( ،)EFکسر کوتاهشدگی ( ،)FSقطر پایان دیاستولی بطن چپ ( )LVIDdو
پایان سیستولی بطن چپ ( )LVIDsتفاوت معناداری وجود دارد ( .)P ≤ 0.05نتایج آزمون تعقیبی نشان داد؛  EFدر
هر سه گروه تمرین ورزشی و  FSدر گروههای  MITو  HITدر مقایسه با گروه  Shamافزایش معناداری داشتهاند ،اما
مقادیر آنها در گروههای مبتال به  MIدر مقایسه با گروه  Conبه شکل معناداری کمتر بود( .)P ≤ 0/05مقادیر LVIDd
در گروه  HITدر مقایسه با گروههای  Sham ،Conو  MITو در گروه  LITدر مقایسه با گروه  Conافزایش معناداری
داشت .همچنین ،مقادیر  LVIDsدر گروههای مبتال به  MIدر مقایسه با گروه کنترل) (Conبه شکل معناداری افزایش
یافت ( .)P ≤ 0/05در نتیجه ،تمرین ورزشی صرف نظر از شدت ،ساختار و عملکرد بطن چپ را بهبود میبخشد ،اما به
نظر میرسد افزایش شدت تمرین ورزشی تأثیر بارزتری بر عملکرد بطن چپ در رتهای مبتال به  MIدارد.
واژههای کلیدی
آنفارکتوس میوکارد ،شدت تمرین ورزشی ،کسر تزریقی ،کسر کوتاه شدگی.

 نويسندة مسئول  :تلفن09123215778 :

Email:mirzaei@united-world-wrestling.org
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مقدمه
بیماریهای قلبی ـ عروقی دلیل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است ( .)2 ,1یکی از شایعترین
بیماریهای قلبی ـ عروقی ،آنفارکتوس میوکارد (1)MIاست ،که به از بین رفتن کاردیومیوسیتها ،افزایش
تکثیر فیبروبالست ،بافت زخم و اختالل عملکرد و ساختار قلبی منجر میشود ( .)4 ,3یکی دیگر از عوارض
اصلی  ،MIکاهش عملکرد و تغییر شکل بطن چپ است که ریشه در نازک شدن دیواره بطنی و اتساع
پیشرونده حفره بطنی دارد ( .)3تغییر شکل بطن چپ به دنبال  MIمیتواند به نارسایی قلبی پیشرفته
منجر شود که در آن دستگاه قلبی نمیتواند نیازهای متابولیک بدن را تأمین کند یا تنها میتواند این
نیازها را تحت شرایط پرفشار تأمین کند ( .)5کاهش کسرتزریقی (2)EFو کسر کوتاه شدگی (3)FSبطن
چپ ،افزایش حجمهای پایان سیستولی و دیاستولی نیز نشان دهندههای نارسایی قلبی هستند (.)3
تغییرات و سازگاریهای ساختاری و عملکردی قلب در پاسخ به فعالیت ورزشی منظم ،برخالف شرایط
پاتولوژیک ،یک پدیدهی فیزیولوژیک به شمار میرود ( .)6این تغییرات عمدتاً به صورت افزایش حجم،
ابعاد ،توده ،ضخامت دیوارههای بطنی ،حجم پایان دیاستولی ،FS ،EF ،حجم ضربهای و کاهش تواتر قلبی
استراحتی رخ میدهد ( . )3از طرف دیگر ،اثبات شده است فعالیت ورزشی به عنوان یک مداخله مثبت
میتواند اختاللهای قلبی ـ عروقی را بهبود بخشد ( .)7در طول چند دهه گذشته ،بسیاری از مطالعههای
اپیدمیولوژی نشان دادهاند فعالیت ورزشی منظم میتواند خطر بیماریهای قلبی ـ عروقی را کاهش دهد،
اما هنوز سازوکارهای زیربنایی آن بهطور کامل شناسایی نشدهاند .فعالیت ورزشی آثار مفید خود را از راه
کنترل عوامل خطر قلبی ـ عروقی و تغییر شکل ساختاری عضله قلبی به ویژه بطن چپ اعمال میکند.
همچنین ،مطالعههای انسانی و حیوانی متعددی گزارش کردهاند پس از ابتال به  ،MIاجرای منظم فعالیت
ورزشی به بهتر شدن عملکرد قلبی ـ عروقی کمک میکند و موجب کاهش اختاللهای بطن چب میشود
( .)9 ,8در همین زمینه ،وارینگ و همکارانش ( )2012نشان دادند ظرفیت هوازی ،کسر تزریقی ،کسر
کوتاهشدگی و سایر شاخصهای آناتومیکی قلب در رتهای که به تمرین ورزشی با دو شدت پایین ( 55
تا  60درصد  )VO2maxباال ( 85تا  90درصد  )VO2maxپرداخته بودند به صورت معناداری افزایش یافت
( .)10در ادامه ،گائینی و همکارانش ( ،)2017نشان دادند به دنبال یک دوره تمرین ورزشی در رتهای

1 . Myocard infraction
2 . Ejection fraction
3 . Fractional shortening
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مبتال به  MIعملکرد بطن چپ بهطور چشمگیری بهبود یافت ( .)11همچنین ،لیته و همکارانش)2015(1
نشان دادند ،چهار هفته تمرین شاخصهای عملکردی و ساختاری قلب را افزایش میدهد(.)12
باتوجه به مطالب اشاره شده در باال ،نقش مثبت فعالیت ورزشی در ارتقاء عملکرد و بهبود ساختار
قلبی در گونههای مبتال به  MIبه اثبات رسیده است ،اما همواره متخصصان فیزیولوژی ورزشی به دنبال
تجویز بهترین شدت و مدت فعالیت ورزشی به بیماران مبتال به  MIبودهاند ،و هنوز به این سؤال پاسخ
داده نشده است که بهترین شدت فعالیت ورزشی برای بهبود عملکرد و ساختار قلبی پس از ابتال به

MI

چیست؟ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شدت تمرین ورزشی بر ساختار و عملکرد بطن چپ
در رتهای مبتال به  MIمیباشد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی میباشد که از نوع تجربی بوده و براساس میزان نظارت و درجه
کنترل ،از نوع پژوهشهای آزمایشگاهی است ،که در آن تأثیر شدت تمرین ورزشی بر ساختار و عملکرد
بطن چپ در رتهای مبتال به  MIمورد بررسی قرار گرفت.
حیوانات
در پژوهش حاضر تعداد  55سر رت نر نژاد ویستار  10هفتهای با وزن  250تا  300گرم از مرکز
انستیتو پاستور ایران خریداری شد .در مدت اجرای مداخالت ،رتها به صورت سه سر در هر قفس با
دسترسی آزاد2به آب و بستههای غذایی ،و طبق چرخه  12ساعت خواب و بیداری در مرکز تحقیقات
تجربی بیمارستان قلب شهید رجایی نگهداری شدند .درجه حرارت اتاق ،در محدوده  37درجه سانتیگراد
حفظ می شد و تالش گردید شرایط نگهداری و کار با حیوانات براساس توصیههای قوانین حمایت از
حیوانات آزمایشگاهی ( )NIHانجام گیرد.
عمل جراحی
در مطالعه حاضر برای ایجاد  MIدر رتها از روش مداخله مستقیم استفاده شد که در آن شریان
کرونری نزولی سمت چپ )LAD(3رتها توسط نخ بخیه مسدود شد( .)13رتها ابتدا به مدت یک هفته

1 . Leite
2 . ad libitum
3 . left-anterior descending-coronary-artery
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در مرکز تحقیقات تجربی بیمارستان قلب شهید رجایی در محیط آزمایشگاه قرار گرفتند .سپس توسط
داروی کتامین ( )150 mg/kgو زایالزین ( )15 mg/kgبیهوش شده و موهای قفسه سینه آنها بهطور
کامل اصالح و در زیر دستگاه تهویه مصنوعی اینتوبه گردیدند ( .)14 ,13در ادامه از سمت چپ قفسه
سینه آنها به میزان  4الی  5سانتی متر توسط تیغ بیسوری و سایر ابزار جراحی برشی افقی انجام گرفت
تا پس از کنار زدن قفسه سینه عضله قلب به صورت کامل قابل رویت باشد .در این مرحله LAD ،کامالً
آشکار میشد و سپس توسط نخ بخیه بهطور کامل مسدود گردید .پس از انسداد  LADبه ترتیب قفسه
سینه ،عضالت و پوست بخیه میشدند .رت جراحی شده زیر دستگاه تنفس مصنوعی باقی میماند تا
بهصورت طبیعی به هوش آمده و شروع به تنفس کند .در نهایت رتها در قفسه مجزا قرار میگرفتند تا
بعد از گذشت یک هفته تحت اکوکاردیوگرافی قرار گیرند (.)14 ,13
اکوکارديوگرافی
پس از انجام جراحی و مسدود کردن  ،LADرتها در قفسههای مجزا به مدت یک هفته قرار گرفتند.
رتها جهت انجام اکوکاردیوگرافی ابتدا طبق شرایط ذکر شده در بخش جراحی بیهوش شدند و توسط
متخصص اکوکاردیوگرافی در بخش رادیولوژی بیمارستان قلب شهید رجایی با استفاده از دستگاه
اکوکاردیوگرافی  vivid7ساخت کشور آمریکا با پروپ 12مگاهرتزی در هفته اول و دهم پس از جراحی
تحت اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند .طی این فرایند شاخصهای کسر تزریقی ( )EFو کسر کوتاهشدگی
بطن چپ ( ،)FSقطر پایان دیاستولی بطن چپ ( )LVIDdو پایان سیستولی ،)LVIDs(1ضخامت سپتوم
بین بطنی پایان دیاستولی ( )IVSDو پایان سیستولی ،)IVSS( 2ضخامت دیواره خلفی بطن پایان
دیاستولی ( )LVPWdو پایان سیستولی )LVPWs(3اندازهگیری شدند ( .)15سپس رتهایی که میزان
 35 ≥ FSدرصد بود ـ به  MIمبتال شده اند ـ برای این مطالعه انتخاب شدند .کسر تزریقی و کسر
کوتاهشدگی طبق فرمولهای زیر محاسبه شدند (.)16
-LVDs2)/LVDd2,

(LVDd2

= EF
FS = ((LVDd – LVDs)/LVDd)*100

 :LVDdقطر بطن چپ در پایان دیاستول :LVDs ،قطر بطن چپ در پایان سیستول

1 . Left ventricular internal diameter end diastole and end systole
2 . Interventricular septal end diastole and end systole
3 . Left ventricular posterior wall end diastole and end systole
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برنامههای تمرينی
در نهایت ،از  55رتی که تحت عمل جراحی بستن  LADقرار گرفتند؛ تعداد  24رت مبتال به

MI

زنده ماندند و در چهار گروه ششتایی تمرین ورزشی با شدت کم ،)LIT(1تمرین ورزشی با شدت متوسط

2

( ،)MITتمرین ورزشی با شدت باال )HIT(3و شم ( ) shamقرار گرفتند .در این مطالعه عالوه بر گروههای
مبتال به  MIیک گروه کنترل سالم به تعداد شش رت ـ که هیچیک از مداخالت جراحی و تمرین ورزشی
روی آنها صورت نگرفت ـ نیز مورد بررسی قرار گرفتند .در هفته سوم و چهارم پس از جراحی رتها با
تردمیل توسط راه رفتن آرام با سرعت  5متر در دقیقه ،به مدت  5دقیقه و  5روز در هفته آشنا شدند (در
مطالعه حاضر از دستگاه تردمیل  5الین ساخت شرکت دانش ساالر ایرانیان استفاده شد)  .در پایان هفته
چهارم پس از جراحی  VO2maxرتها توسط آزمون فعالیت ورزشی بیشینه اندازهگیری شد ( .)10برای
سنجش  ،VO2maxابتدا رتها به مدت  10دقیقه گرم کردند و سپس آزمون  VO2maxبا سرعت 0/1
متر بر ثانیه شروع شد و هر دو دقیقه یکبار به مقدار  0/1متر بر ثانیه به سرعت تردمیل اضافه گردید تا
زمانی که رتها بهطور کامل وامانده شدند و سرعت واماندگی رتها مبتال یه  MIتوسط فرمول y=114x+9

( : xسرعت واماندگی با واحد متر بر دقیقه VO2max :y ،با واحد میلیلیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن
بدن در دقیقه) به  VO2maxآنها تبدیل شد ( .)17سپس سرعت دویدن هر رت روی تردمیل با توجه به
میزان  VO2maxآن بهصورت انفرادی محاسبه گردید .پس از آن رتها به مدت دو روز استراحت کردند
و در ادامه پروتکلهای تمرینی زیر اجرا شدند .در زیر به جزئیات پروتکلهای تمرین ورزشی استفاده شده
در پژوهش حاضر اشاره شده است:


پروتکل تمرین ورزشی با شدت کم 60 :دقیقه دویدن تناوبی روی تردمیل ،هر تناوب شامل 4

دقیقه دویدن با شدت  60الی  55درصد  VO2maxو  2دقیقه بازیافت فعال با شدت  45تا  50درصد
 5 ،VO2maxروز در هفته و به مدت  6هفته (.)10


پروتکل تمرین ورزشی با شدت متوسط 60 :دقیقه دویدن تناوبی روی تردمیل ،هر تناوب شامل

 4دقیقه دویدن با شدت  70الی  65درصد  VO2maxو  2دقیقه بازیافت فعال با شدت  50 – 60درصد
 5 ،VO2maxروز در هفته و به مدت  6هفته (.)16

1 . Low Intensity Training
2 . Moderate Intensity training
3 . High Intensity training
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پروتکل تمرین ورزشی با شدت زیاد 60 :دقیقه دویدن تناوبی روی تردمیل .هر تناوب شامل 4

دقیقه دویدن با شدت  90الی  85درصد  VO2maxو  2دقیقه ریکاوری فعال با شدت  50 – 60درصد
 5 ،VO2maxروز در هفته و به مدت  6هفته (.)18
در هر سه گروه تمرینی ،رتها قبل از شروع فاز اصلی تمرین ،به مدت  5دقیقه با سرعت  5متر
در دقیقه ،گرم کردند .در تمام گروههای تمرینی ،سرعت دویدن بهتدریج به میزان  0/02متر در ثانیه در
هر هفته افزایش یافت و شیب تردمیل در تمام طول دورهی تمرینی صفر درجه بود ( .)18دو روز پس از
پایان دوره مداخله تمرین ورزشی رتها در محل آزمایشگاه تحقیقات تجربی بیمارستان قلب شهید رجایی
تشریح شدند .برای تشریح ابتدا رتها با کتامین ( )150 mg/kgو زایالزین ( )15mg/kgبیهوش شدند و
سپس به پشت روی تخته تشریح خوابانده و دست و پاها کشیده و به حالت صلیبی بسته شد و در نهایت
پس از شکافتن و کنار زدن قفسه سینه عضله قلب را بهطور کامل جدا کردیم .در نهایت بطن چپ عضله
قلب را در میکروتیوب های جداگانه گذاشتیم و برای تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی به یخچال فریز -80
سانتیگراد انتقال دادیم .طرح شماتیک مراحل اجرایی پژوهش حاضر در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  .1طرح شماتیک مراحل اجرای پژوهش
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روشهای آماری
ابتدا از آمار توصیفی برای دستهبندی دادههای خام و رسم جداول و نمودار استفاده شد .از آزمون
کولموگروف ـ اسمیرنوف برای تعیین طبیعی بودن دادهها استفاده شد و با توجه به اینکه نتایج این آزمون
طبیعی بودن توزیع دادهها را نشان داد ،از آزمونهای آماری  ANOVAیک طرفه و آزمون تعقیبی

LSD

در سطح معناداری  α=0/05جهت تجزیه و تحلیل آزمون فرضیهها استفاده شد.

نتایج و یافتههای پژوهش
همانطور که در جدول شماره  1نشان داده شده است ،چهار هفته پس از انسداد  LADمتغیرهای
عملکردی و ساختاری بطن چپ در رتهای مبتال به  MIبا رتهای گروه کنترل سالم با یکدیگر مقایسه
شدهاند .نتایج نشان داد مقادیر کسر تزریقی و کسر کوتاه شدگی در مقایسه با رتهای گروه کنترل کاهش
معناداری داشتهاند ( .) P ≤0/05بنابراین ،از آنجایی که در رتهای مبتال به  MIمقادیر  FSکمتر از 35
درصد ( 27درصد) بود ،از بروز  MIدر آنها اطمینان حاصل شد .سپس ،پس از اجرای برنامههای تمرین
ورزشی به مدت  6هفته نتایج آزمون  ANOVAیکطرفه نشان داد؛ بین گروهها در مقادیر ،FS ،EF
 LVIDdو  LVIDsتفاوت معناداری وجود دارد ( .) P ≤0/05نتایج آزمون تعقیبی نشان داد؛  EFدر هر سه
گروه تمرین ورزشی و  FSدر گروههای  MITو  HITدر مقایسه با گروه  Shamافزایش معناداری داشتهاند،
اما مقادیر آنها در گروههای مبتال به  MIدر مقایسه با گروه  Conبه شکل معناداری کمتر بود (.) P ≤0/05
مقادیر  LVIDdدر گروه  HITدر مقایسه با گروههای  Sham ،Conو  MITو در گروه  LITدر مقایسه با
گروه  Conافزایش معناداری داشت .همچنین ،مقادیر  LVIDsدر گروههای مبتال به  MIدر مقایسه با گروه

 Conبه شکل معناداری افزایش یافت (( ) P ≤ 0/05جدول شماره.)2
جدول  .1تغییرات شاخصهای عملکردی و ساختاری بطن چپ (میانگین  ±انحراف استاندارد) چهار
هفته پس از ابتال به MI
متغیر و گروه

کنترل ()n=6

رتهای مبتال به )n=24( MI

( IVSDسانتیمتر)

0/17 ± 0/04

*0/14 ± 0/03

( IVSSسانتیمتر)

0/27 ± 0/04

0/20 ± 0/04

( LVIDdسانتیمتر)

0/50 ± 0/11

0/55 ± 0/09
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ادامة جدول  .1تغییرات شاخصهای عملکردی و ساختاری بطن چپ (میانگین  ±انحراف استاندارد)
چهار هفته پس از ابتال به MI
متغیر و گروه

کنترل ()n=6

رتهای مبتال به )n=24( MI

( LVIDsسانتیمتر)

0/22 ± 0/07

*0/40 ± 0/07

( LVPWdسانتیمتر)

0/15 ± 0/05

0/17 ± 0/17

( LVPWsسانتیمتر)

0/23 ± 0/04

*0/19 ± 0/03

( EFدرصد)

90/49 ± 2/44

*58/30 ± 10/79

( FSدرصد)

55/40 ± 3/94

*27/06 ± 6/58

* تغییرات معنادار در مقایسه با گروه کنترل
جدول  .2تغییرات شاخصهای عملکردی و ساختاری بطن چپ (میانگین  ±انحراف استاندارد) پس از 6
هفته فعالیت ورزشی
متغیر و گروه

Con

Sham

LIT

MIT

HIT

IVSD
(سانتیمتر)

0/17 ± 0/02

0/16 ± 0/02

0/15 ± 0/02

0/18 ± 0/03

0/15 ± 0/02

IVSS
(سانتیمتر)

0/27 ± 0/03

0/22 ± 0/02

0/26 ± 0/05

0/21 ± 0/02

0/26 ± 0/05

LVIDd
(سانتیمتر)

0/51 ± 0/11

0/57 ± 0/08

*0/63 ± 0/07

0/53 ± 0/10

0/67 ± 0/08*#¥

LVIDs
(سانتیمتر)

0/22 ± 0/08

0/39 ± 0/*05

0/39 ± 0/08

*0/32 ± 0/09

*0/39 ± 0/07

LVPWd
(سانتیمتر)

0/15 ± 0/04

0/17 ± 0/02

0/14 ± 0/02

0/14 ± 0/04

0/16 ± 0/02

LVPWs
(سانتیمتر)

0/22 ± 0/04

0/22 ± 0/03

0/21 ± 0/01

0/19 ± 0/07

0/27 ± 0/04

( EFدرصد)

91/59 ± 3/30

*77/46 ± 7/02*# 76/41 ± 8/85*# 72/87 ± 8/95*# 64/48 ± 3/69

( FSدرصد)

56/44 ± 3/74

41/62 ± 6/84

31/32 ± 3/46

*

37/72 ± 8/11

*

40/45 ± 7/60

*#

*#

*؛ تغییرات معنادار در مقایسه با گروه # ،Con؛ تغییرات معنادار در مقایسه با گروه ¥ ،Sham؛ تغییرات معنادار
در مقایسه با MIT
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بحث و نتیجه گیری
نقش مثبت فعالیت ورزشی در ارتقاء عملکرد و بهبود ساختار قلبی در گونههای مبتال به  MIبه اثبات
رسیده است ،اما همواره کارشناسهای فیزیولوژی ورزشی به دنبال تجویز بهترین شدت و مدت فعالیت
ورزشی به بیماران مبتال به  MIبودهاند ،بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شدت تمرین ورزشی
بر ساختار و عملکرد بطن چپ در رتهای مبتال به  MIبود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد شاخصهای
عملکرد بطن چپ (کسر تزریقی و کسر کوتاه شدگی) به دنبال شدتهای گوناگون فعالیت ورزشی در
رتهای مبتال به  MIبه طور معناداری در مقایسه با گروه ( Shamرتهای مبتال به  MIبیتمرین) افزایش
یافتهاند .همچنین ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد به دنبال یک دوره تمرین ورزشی قطر پایان
دیاستولی بطن چپ در گروه  HITدر مقایسه با سایر گروههای مورد مداخله افزایش معناداری داشت.
مطالعههای اخیر نشان دادهاند سازگاریهای فیزیولوژیایی بطن چپ به دنبال فعالیت ورزشی به سه
بخش کلی تقسیم میشود )1 :هایپرتروفی فیزیولوژیایی میوسیتهای موجود که با افزایش تولید عوامل
رشدی ویژه همراه هستند )2 ،فعال شدن سلول های بنیادی قلب ،که به افزایش تعداد و تمایز آنها به
میوسیتها و سلولهای عروقی منجر میشود و  )3انباشت سلولهای جدید قلبی تحت عنوان میوسیتها
و سلولهای عروقی جدید ( .)20 ,19این تغییرات سلولی به شدت و مدت فعالیت ورزشی وابستهاند که با
افزایش توده عضالنی انقباضی ،عملکرد قلبی و کاهش تنش دیواره همراه است .بنابراین ،از آنجایی که
نتایج مطالعه حاضر بیانگر بهبود شاخصهای عملکردی و ساختاری بطن چپ را در رتهای مبتال به MI

به دنبال شدتهای گوناگون تمرین ورزشی میباشد ،به احتمال زیاد سازوکارهای اشاره شده در باال
میتوانند نقش مهمی در این سازگاریها داشته باشند.
در همین زمینه ،وارینگ و همکارانش ( )2012نشان دادند ظرفیت هوازی ،کسر تزریقی ،کسر کوتاه-
شدگی و سایر شاخصهای آناتومیکی قلب در رتهای که به تمرین ورزشی با دو شدت پایین (  55تا 60
درصد  )VO2maxباال ( 85تا  90درصد  )VO2maxپرداخته بودند به صورت معناداری افزایش یافت که
این تغییرات در گروه با شدت باال قابل توجهتر میباشد ( .)10این نتایج در مطالعه حاضر نیز مورد تأیید
قرار گرفت ،به این شکل که کسر تزریقی و کسر کوتاه شدگی ـ هردو ـ در گروههای  MIT ،LITو

HIT

نسبت به گروه  Shamافزایش معناداری داشتند و این تغییرات مشابه مطالعه باال در گروه  HITقابل
توجهتر بود .همچنین وارینگ و همکارانش ( )2012نشان دادند در گروههای تمرین ورزشی با شدت باال
و پایین ـ هردو ـ تشکیل کاردیومیوسیت های جدید نسبت به گروه کنترل غیرفعال افزایش معناداری
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داشت و تشکیل کاردیومیوسیتهای جدید با شدت و مدت تمرین ورزشی ارتباط مستقیمی دارد (.)10
در ادامه ،گائینی و همکارانش ( ، )1396نشان دادند به دنبال یک دوره تمرین ورزشی در رتهای مبتال
به  MIعملکرد بطن چپ به طور چشمگیری افزایش یافت و همچنین نشان دادند یکی از دالیل احتمالی
بهبود عملکرد قلبی ریشه در افزایش شاخصهای نوزایی قلبی دارد ( .)11همچنین در مطالعههای
کارلجویک و همکارانش نشان دادند به دنبال  8هفته تمرین ورزشی روی تردمیل در رتهای مبتال به MI

شاخص های عملکردی و ساختاری بطن چپ بهبود یافتند که نشان دادند این پیشرفت در عملکرد قلبی
میتواند ریشه در سازگاریهای فیزیولوژیایی از قبیل هیپرتروفی و نوزایی عضله قلبی داشته باشد .بنابراین،
با توجه به یافتههای مطالعه حاضر و مطالعههای اشاره شده در باال میتوان گفت تمرین ورزشی تأثیر
مثبتی بر ساختار و عملکرد قلبی در رتهای مبتال به  MIدارد ،که این تأثیر میتواند ریشه در سازوکارهای
سلولی و مولکولی گوناگونی از جمله نوزایی قلبی داشته باشد .برای مثال ،لیته و همکارانش)2015( 1
نشان دادند ،چهار هفته تمرین شنا تعداد سلولهای بنیادی قلب را در موشها افزایش میدهد که با
هایپرتروفی فیزیولوژیایی ناشی از فعالیت ورزشی همراه است (.)12
از طرف دیگر ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که قطر پایان دیاستولی بطن چپ در گروه  HITدر
مقایسه با گروه  Shamافزایش معناداری داشته است .همانطور که مشاهده میشود این افزایش با افزایش
کسر تزریقی و کسر کوتاه شدگی در گروه  HITهمراه است .بنابراین با توجه به افزایش قطر پایان دیاستولی
بطن چپ میتوان گفت  6هفته تمرین ورزشی شدید به افزایش حجم خون و بازگشت وریدی منجر شده
است که این به نوبه خود طبق قانون فرانک ـ استارلینگ با افزایش کشش بطنی و قدرت انقباضی بطن
سرانجام به افزایش کسر تزریقی و کسر کوتاه شدگی منجر شده است .در نتیجه تمامی سازگاریهای باال
به افزایش حجم ضربهای منجر میشوند .همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد قطر پایان سیستولی
بطـن چـپ ( )LVIDsدر گروه  MITدر مقایسه با گروه  Shamکاهش غیرمعناداری دارد .کـاهش
غیرمعنادار  LVIDsبه دنبال یک دوره تمـرین ورزشی حـاکی از کاهش حجـم خـون باقیمانـده بعـد از
سیسـتول در بطـن چـپ و از آثار اعمـال اضافه بار حجمی بر بطن چپ آزمودنیهاست .افزایش کسر
کوتاه شدگی و کسر تزریقی بطن چپ میتواند دلیل کاهش قطـر پایـان سیسـتولی بطن چپ و یا افزایش
قطر پایان دیاسـتولی بطـن چـپ پـس از تمـرین ورزشی باشد .بنابراین ،افـزایش کسر کوتاه شدگی بطن
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 افـزایش، به عبـارتی.چپ نشانگر افزایش حجـم خـون پمـپ شـده توسط بطن چپ در هر ضربه است
کسر کوتاه شدگی بطن چپ و کسـر تزریقـی بطـن چـپ برتـری عملکـرد سیستولی بطن چپ پس از
 با توجه به نتایج مطالعه حاضر میتوان گفت تمرین ورزشی صرف، در مجموع.تمرین را نشان میدهند
 اما به نظر میرسد افزایش شدت تمرین، ساختار و عملکرد بطن چپ را بهبود میبخشد،نظر از شدت
 به احتمال زیاد میتوان، بنابراین. داردMI ورزشی تأثیر بارزتری بر عملکرد بطن چپ در رتهای مبتال به
 در صورت شرکت در تمرین ورزشی با هر شدتی بهبودMI نتیجه گرفت که عملکرد قلبی افراد مبتال به
 اما این بیماران برای دستیابی به فواید بیشتر میتوانند به شدتهای باالتر تمرین ورزشی،نسبی مییابد
.در صورت صالح دید پزشک بپردازند
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