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Abstract
Background: Exercise training is referred to as the most important non-pharmacological strategy to cardioprotective effects of preconditioning. On the other hand, oxidative stress is one of the most important factors
affecting myocardial infarction during ischemia-reperfusion injury. The molecular mechanism of this process
is not known yet. However, it is likely that physical activity may decrease infarction size during myocardial
ischemia-reperfusion by reducing oxidative stress. Therefore, in the present study, we evaluated the cardioprotective effects of swimming training preconditioning on antioxidant enzymes and infarction size-induced
myocardial ischemia-reperfusion in male Wistar rats.
Materials and Methods: In the present experimental study, 20 male Wistar rats were randomly divided into
control and training groups. The training group performed swimming training for 10 weeks (5 days per week,
each session for 60 min). All subjects underwent myocardial ischemia (30 min) reperfusion (120 min) surgery
after intervention. Then, infarction size and oxidative stress indices were measured. The data was analyzed
using Independent t-test at the significance level of 0.05 (P≤0.05).
Results: Antioxidant indices GSH, GPx, and Catalase induced-myocardial ischemia reperfusion were not
different between the groups (p= 0.19, p=0.38, p=0.86 respectively), but MDA and MPO were significantly
lower in the training group than in the control group (p=0.04 and p=0.01 respectively). Also, infarction size
area following ischemia reperfusion in the training group was %8 less (p=0.01) than that of the control
group.
Conclusion: It seems that 10 weeks of swimming training reduced infarction size after myocardial ischemiareperfusion injury by reducing free radical production. These changes suggest protective preconditioning
effects of swimming exercises.
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چكيده:
سابقه و هدف :از تمرینهای ورزشی بهویژه تمرینهای هوازی به عنوان مهمترین راهبرد غیردارویی برای ایجاد اثر حفاظتی پیش شرطی سازی میوکارد نامبرده
میشود .از طرفی ،فشار اکسایشی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر انفارکتوس میوکارد در فرآیند ایسکمی ریپرفیوژن است .هنوز مکانیسم تاثیرگذاری تمرینهای
ورزشی مشخص نیست ،اما این احتمال وجود دارد که فعالیت بدنی از طریق کاهش فشار اکسایشی ،سبب کاهش اندازه ناحیه انفارکتوس در فرآیند ایسکمی
ریپرفیوژن میوکارد شود .بنابراین هدف این پژوهش ،ارزیابی آثار حفاظتی پیش شرطیسازی تمرینهای شنا بر شاخصهای آنتیاکسیدانی و اندازه ناحیه انفارکتوس
ناشی از ایسکمی ریپرفیوژن میوکارد در موشهای نر ویستار بود.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ۲۰ ،راس موش ویستار به طور تصادفی در دو گروه کنترل و گروه تمرینی توزیع شدند .گروه تمرینی به مدت  ۱۰هفته (پنج
روز در هفته ،هر جلسه  ۶۰دقیقه) به فعالیت شنا پرداختند .پس از اتمام دروه تمرینی تمامی آزمودنیها تحت جراحی ایسکمی ( ۳۰دقیقه) ریپرفیوژن ( ۱۲۰دقیقه)
میوکارد قرار گرفتند .سپس اندازه ناحیه انفارکتوس و شاخصهای فشار اکسایشی مورد اندازهگیری قرار گرفت .دادهها با استفاده از آزمون آماری تیمستقل با سطح
معناداری  p≤ 0/05تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :شاخصهای آنتیاکسیدانی GSH ، GPxو کاتاالز پس از آسیب ناشی از ایسکمی ریپرفیوژن میوکارد بین دو گروه تفاوتی نداشت (به ترتیب ،p =0/19
 ،)p =0/86 ،p =0/38اما میزان  MDAو  MPOدر گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کمتر بود (به ترتیب  p=۰/۰۴و  .)p=۰/۰1همچنین
اندازه ناحیه انفارکتوس ناشی از ایسکمی ریپرفیوژن میوکارد در گروه تمرینینسبت به گروه کنترل به میزان  ۸درصد کمتر بود (.)p=۰/۰۱
نتیجهگیری :به نظر میرسد که 10هفته تمرینهای شنا از طریق کاهش تولید رادیکالهای آزاد سبب کاهش اندازه ناحیه انفارکتوس پس از آسیب ناشی از ایسکمی
ریپرفیوژن میوکارد میشود .این تغییرها حاکی از ایجاد آثار حفاظتی پیششرطیسازی تمرینهای شناست.
واژگان كلیدی :تمرین شنا ،ایسکمی-ریپرفیوژن ،پیش شرطی سازی
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مقدمه:
بیماری کرونر ﻗﻠﺐ که بیﺸتر ناشی اﺯ ایسکمی میﻮکارد است ،ﻋامﻞ اﺻﻠی مرگ و میر
در دنیاست) .(2 ,1به ﺧﻮبی نﺸان دادﻩ شدﻩ است اﺧتﻼل در ﺟریان ﺧﻮن )ایسکمی(
به اﺧتﻼل در ﻋمﻠکرد و در نهایت مرگ بافت میﻮکارد منجر میشﻮد .به ﻃﻮر رایﺞ
مﻮثرترین روش برای کاهﺶ مرگ و میر در بیمارانی که اﺯ نارسایی ﻗﻠﺐ رنﺞ میبرند،
برﻗراری دوبارﻩ ﺟریان ﺧﻮن )ریﭙرفیﻮژن( است .دانﺸمندان مدﺕها بر این باور بﻮدند

که باﺯﮔﺸت دوبارﻩ ﺟریان ﺧﻮن اﺯ ﻃریﻖ برﻗراری دوبارﻩ تﻌادل یﻮنی و افزایﺶ سﻄﺢ
انرژی میﻮسیت سبﺐ اﺣیای ﻋمﻠکرد مﺨتﻞ شدﻩ میﻮکارد میشﻮد).(3
پﮋوهﺸﮕران نﺸان دادند که به ﻃﻮر پارادوکسیکال ،ریﭙرفیﻮژن ،همزمان ﻋﻼوﻩ بر
اکسیﮋن رسانی به میﻮکارد سبﺐ آپﻮپتﻮﺱ و نکروﺯ میﻮسیت میشﻮد که اﺯ آن به ﻋنﻮان
آسیﺐ ناشی اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن ناﻡ بردﻩ می-شﻮد) .(4آسیﺐ ایسکمی در نتیجه
نکروﺯ سﻠﻮلی و فقدان اکسیﮋن است درﺣالیکه ریﭙرفیﻮژن با ایجاد پاسخ-های التهابی،
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آسیﺐ مﻮﺿﻌی را وﺧیﻢتر کردﻩ و تبدیﻞ به یﻚ تهدید ﻋمﻮمی میشﻮد).(5
مدارﻙ رو به رشدی وﺟﻮد دارند که نﺸان میدهند تﻮلید بیﺶ اﺯ انداﺯﻩ رادیکالهای
آﺯاد مهﻢترین ﻋامﻞ مرگ کاردیﻮمیﻮسیت در ایسکمی میﻮکارد است) .(7 ,6در واﻗﻊ،
رادیکالهای آﺯاد اﺯ ﻃریﻖ یﻚ سری واکنﺶهای آبﺸاری سبﺐ مرگ کاردیﻮمیﻮسیت
میشﻮند .نﺸت الکترون در کمﭙﻠکﺲ  Iو  IIIﺯنجیرﻩ انتقال الکترونی ﻏﺸای میتﻮکندری
مهﻢترین منبﻊ تﻮلید رادیکالهای آﺯاد به ویﮋﻩ  O-2در ایسکمی ریﭙرفیﻮژن است.
رادیکالهای آﺯاد تﻮلید شدﻩ در فرآیند ایسکمی ریﭙرفیﻮژن سبﺐ فﻌال شدن پروتﺌین
کیناﺯ فﻌال شدﻩ تﻮسﻂ میتﻮژن (MAPK)1در کاردیﻮمیﻮسیت میشﻮد .این تﻐییر
سبﺐ افزایﺶ فاکتﻮرهای نسﺨهبرداری مانند فاکتﻮر هستهای کاپا  (NFκB)2 Bو
فﻌالکنندﻩ پروتﺌین  (AP-1)3-1شدﻩ و در نهایت سبﺐ افزایﺶ بیان سایتﻮکینهای
پیﺶالتهابی میشﻮد .به ﻋﻼوﻩ ،رادیکالهای آﺯاد به ﻃﻮر مستقیﻢ اﺯ ﻃریﻖ فﻌال کردن
پﻠﻲ –ADPریبﻮﺯ پﻠیمراﺯ  (PARP)4سبﺐ آسیﺐ به  DNAمیشﻮد .افزایﺶ بیﺶ اﺯ
ﺣد  PARPمنجر به کاهﺶ  ،ATPباﺯ شدن منافذ انتقالی نفﻮﺫپذیر ﻏﺸای میتﻮکندری
 ،(MPTP)5اﺧتﻼل در ﻋمﻠکرد میتﻮکندری ،فﻌال شدن کاسﭙاﺯها و مﺤرﻙ آبﺸارهای
درون سﻠﻮلی آپﻮپتﻮﺯ میشﻮد .همﭽنین،رادیکالهای آﺯاد منجر به تﺨریﺐ کاردیﻮلیﭙین
و اﺟزای درونی ﻏﺸای میتﻮکندری و در نهایت سبﺐ کاهﺶ سﻄﺢ انرژی میﻮسیت
میشﻮند) Andrey .(8و همکاران در سال  2019در یﻚ مﻄالﻌه مروری نﺸان دادند
که با کاهﺶ سﻄﺢ انرژی سﻠﻮل رهایﺶ پروتﺌینهای آپﻮپتیﻚ افزایﺶ مییابد) .(9اﺯ
ﻃرفی ،رادیکالهای آﺯاد تﻮلید شدﻩ در فرآیند ایسکمی ریﭙرفیﻮژن نیتریﻚ اکساید را
تبدیﻞ به پراکسی نیتریت ) (ONOO−میکند و در نهایت سبﺐ اﺧتﻼل در ﻋمﻠکرد
ﮔیرندﻩها ،آنزیﻢها و کانالهای یﻮنی کاردیﻮمیﻮسیت میشﻮد) .(8با برهﻢ ﺧﻮردن تﻌادل
یﻮنی و باﺯ شدن MPTPفﺸار اسمتیﻚ ماتریکﺲ میتﻮکندری افزایﺶ مییابد که این
تﻐییرها منجر به فﻌال شدن پروتﺌاﺯها و لیﭙاﺯها شدﻩ و در نهایت آپﻮپتﻮﺯ اتفاﻕ میافتد.
همﭽنین در یﻚ مکانیسﻢ ناشناﺧتهای ،تجمﻊ رادیکالهای آﺯاد همراﻩ با افزایﺶ کﻠسیﻢ
داﺧﻞ سﻠﻮلی و کاهﺶ سﻄﺢ انرژی سبﺐ فﻌال شدن نکروﺯ میشﻮد).(9
پیﺶشرﻃیساﺯی ، 6القای یﻚ فرآیند ساﺯشﻲ است که سبﺐ ﺣفاﻇت بافتها اﺯ ﺟمﻠه
میﻮکارد در برابر انﻮاﻉ آسیﺐهاﻱ سﻠﻮلﻲ میشﻮد) .(10پیﺶشرﻃیساﺯی ایسکمی
بهترین و مﺜمرثمرترین روش برای کاهﺶ آسیﺐ ناشی اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن میﻮکارد
است .آمادﻩساﺯﻱ بافت با استفادﻩ اﺯ یﻚ مﺤرﻙ فیزیکﻲ مانند ایجاد دورﻩهای
کﻮتاﻩمدﺕ ایسکمی یا فارماکﻮلﻮژیکﻲ ﻗبﻞ اﺯ ایجاد ایسکمﻲ /ریﭙرفیﻮژن است تا با
تﺤریﻚ و ایجاد مکانیسﻢهاﻱ دفاﻋﻲ درونزا ،مقاومت بافت افزایﺶ یافته و شدﺕ
آسیﺐهاﻱ بافتﻲ ناشﻲ اﺯ ایسکمﻲ /ریﭙرفیﻮژن کاهﺶ یابد) .(11 ,1مﻄالﻌههای پیﺸین
نﺸان دادﻩاند که در فرآیند پیﺶ شرﻃیساﺯی باﺯ شدن کانالهاﻱ پتاسیمﻲ وابسته

ﺟدول شمارﻩ  :1مﺸﺨﺼاﺕ آﺯمﻮدنیها در ﮔروﻩهای مﻮرد مﻄالﻌه

به  ATPمیتﻮکندریایﻲ 7با ورود یﻮن پتاسیﻢ به داﺧﻞ میتﻮکندرﻱ ،اﺯ کﻮﭼﻚ شدن
انداﺯﻩ و ﺣجﻢ ماتریکﺲ ﺟﻠﻮﮔیرﻱ کردﻩ و با ﺣفﻆ و نﮕهدارﻱ ساﺧتمان و ﻋمﻠکرد
میتﻮکندرﻱ سبﺐ ﺣفاﻇت ﻗﻠﺐ میشﻮد) .(12در این راستا ،ﮔزارش شدﻩ است که فﻌال
شدن فسفﻮلیﭙاﺯ  Cبا تﺸکیﻞ دﻱ آسیﻞ ﮔﻠیسرول 8و فﻌال کردن ایزوفرﻡهاﻱ مﺨتﻠﻒ
پروتﺌین کیناﺯ ، 9(PKC) Cبه فسفریﻼسیﻮن و باﺯشدن کانالهاﻱ  mKATPدر پدیدﻩ
پیﺶشرﻃیساﺯی منجر مﻲشﻮد) .(13اﺯ ﻃرفی ،پیﺶ شرﻃی ساﺯی ﻋﻼوﻩ بر فﻌال
کردن  ،PKCاﺯ ﻃریﻖ پروتﺌین کیناﺯ فﻌالکنندﻩ میتﻮژن ) ، 10(MAPKکاهﺶ تجمﻊ
کﻠسیمی و ﺟﻠﻮﮔیری اﺯ تﻮلید فراوان رادیکالهای آﺯاد سبﺐ مهار  MPTPمیشﻮد.
ﻻﺯﻡ به ﺫکر است که فﻌال شدن  MPTPاﺯ ﻃریﻖ تﻮرﻡ میتﻮکندری ،فروپاشی پتانسیﻞ
میتﻮکندریایی و کاهﺶ شدید ﻏﻠﻈت داﺧﻞ سﻠﻮلﻲ  ATPبه آپﻮپتﻮﺯ ونکروﺯ سﻠﻮلی در
ایسکمی ریﭙرفیﻮژن منجر میشﻮد).(14
مﻄالﻌهها نﺸان دادﻩاند که تمرینهای ورﺯشی به ویﮋﻩ فﻌالیت هﻮاﺯی اﺯ ﻃریﻖ
ساﺯوکارهای پیﭽیدﻩای سبﺐ کاهﺶ آسیﺐ ناشی اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن میﻮکارد
میشﻮد) Boardman .(15و همکاران در سال  2019نﺸان دادند که سه هفته تمرین
ورﺯشی میزان مقاومت میﻮکارد نسبت به ایسکمی ریﭙرفیﻮژن را افزایﺶ میدهد).(16
همﭽنین ،ﻗهرمانی و همکاران در سال  2018نﺸان دادند که هﺸت هفته تمرین هﻮاﺯی
سبﺐ کاهﺶ  15درﺻدی انداﺯﻩ ناﺣیه انفارکتﻮﺱ پﺲ اﺯ ایسکمی ) 30دﻗیقه( ریﭙرفیﻮژن
)90دﻗیقه( میﻮکارد میشﻮد) .(17پﮋوهﺶهای فﻮﻕ بهبﻮد ﻋمﻠکرد میتﻮکندری را مهﻢ
ترین ﻋامﻞ در کاهﺶ آسیﺐ ناشی اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن میﻮکارد ﻋنﻮان کردند .ﮔر
ﭼه ساﺯوکارهای دﻗیﻖ کاهﺶ آسیﺐ ناشی اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن پﺲ اﺯ تمرینهای
ورﺯشی مﺸﺨﺺ نیست) ،(18اما اﺯ آنجا که فﺸار اکسایﺸی نقﺶ اﺻﻠی را در ایجاد
آسیﺐ ناشی اﺯ ایسکمی ایفا میکند این اﺣتمال وﺟﻮد دارد که پیﺶشرﻃیساﺯی
تمرینهای ورﺯشی اﺯ ﻃریﻖ کاهﺶ تﻮلید رادیکالهای آﺯاد و افزایﺶ شاﺧﺺهای
آنتیاکسیدانی سبﺐ کاهﺶ آسیﺐ ناشی اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن میﻮکارد شﻮد .بنابراین
هدﻑ اﺯ این مﻄالﻌه تﻌیین آثار ﺣفاﻇتی پیﺶشرﻃیساﺯی تمرین شنا بر شاﺧﺺهای
استرﺱ اکسایﺸی و انداﺯﻩ ناﺣیه انفارکتﻮﺱ پﺲ اﺯ آسیﺐ ناشی اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن
میﻮکارد در مﻮشهای نر ویستار است.
روش انجام کار:
این پﮋوهﺶ که اﺯ نﻮﻉ مﻄالﻌههای تجربی با مدل ﺣیﻮانی بﻮد ،در تابستان  1398در
دانﺸﮕاﻩ ﻋﻠﻮﻡ پزشکی همدان انجاﻡ شد 20 .راﺱ مﻮش نر نﮋاد ویستار هﺸت هفتهای
) 220-200ﮔرﻡ( اﺯ دانﺸﮕاﻩ ﻋﻠﻮﻡ پزشکی همدان ﺧریداری شد و در همان آﺯمایﺸﮕاﻩ
تﺤت شرایﻂ استاندارد )دمای اتاﻕ  24-22درﺟه سانتیﮔراد و میزان رﻃﻮبت 55-50
درﺻد و ﭼرﺧه  12ساﻋت روشنایی و  12ساﻋت تاریکی( نﮕهداری شدند .در ﻃﻮل
اﺟرای پﮋوهﺶ مﻮشها دسترسی آﺯادانه به آﺏ و ﻏذا داشتند .نﮕهداری ﺣیﻮانها مﻄابﻖ

متﻐییر

ﮔروﻩ کنترل

ﮔروﻩ تمرینی

p value

تﻌداد

n=10

n=10

--

وﺯن اولیه )ﮔرﻡ(

216±9

نسبت وﺯن ﻗﻠﺐ به وﺯن بدن )میﻠیﮔرﻡ بر ﮔرﻡ(

2/6±0/09

وﺯن ﻗﻠﺐ )ﮔرﻡ(

326±28

‡1/2±0/2

0/87±0/1

دادﻩ ها به ﺻﻮرﺕ  Mean±SDنﺸان دادﻩ شدﻩ است ‡ ،نﺸانه اﺧتﻼﻑ مﻌنادار نسبت به ﮔروﻩ کنترل.

1

)Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK

2

)nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells(NFκB

3

)Activator protein-1 (AP-1

‡3/6±0/21

0/01
0/01

با راهنمای انستیتﻮی بینالمﻠﻠی سﻼمت و پروتکﻞهای این مﻄالﻌه با رﻋایت اﺻﻮل
اﻋﻼمیه هﻠسینکی و ﺿﻮابﻂ اﺧﻼﻕ پزشکی مﻮرد تایید کمیته اﺧﻼﻕ دانﺸﮕاﻩ ﻋﻠﻮﻡ
7

)Mitochondrial ATP-sensitive potassium channel (mKATP

4

). Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP

8

Diacylglycerol

5

). Mitochondrial permeability transition pore (MPTP

9

)Protein Kinas C (PKC

6

Preconditioning

10

). Mitogen Activated Protein Kinase (MAPK
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وﺯن نهایی )ﮔرﻡ(

335±41

208±16

0/40
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شکﻞ  :1ناﺣیه انفارکته شدﻩ میﻮکارد )رنﮓ ﺯرد متمایﻞ به سفید(

تجزیه و تحلیل آماری:
تﺤﻠیﻞ آماری دادﻩها با استفادﻩ اﺯ نرﻡافزار  SPSSنسﺨه  23انجاﻡ شد .پﺲ اﺯ تایید
ﻃبیﻌی بﻮدن تﻮﺯیﻊ دادﻩ-ها تﻮسﻂ آﺯمﻮن  ،Shapiro-wilkاﺯ آﺯمﻮن تی مستقﻞ برای
بررسی تفاوﺕ بین دو ﮔروﻩ استفادﻩ شد .به این منﻈﻮر سﻄﺢ مﻌنااری  p≤ 0/05در نﻈر
ﮔرفته شد .در این پﮋوهﺶ دادﻩ ها به ﺻﻮرﺕ  Mean±SDنﺸان دادﻩ شدﻩ است.
یافتهها:
آنالیز آماری نﺸان داد که وﺯن رﺕها ﻗبﻞ و پﺲ اﺯ مداﺧﻠه تمرینی در ﮔروﻩ کنترل و

نمﻮدار شمارﻩ  :1انداﺯﻩ ناﺣیه انفارکتﻮﺱ ناشی اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن میﻮکارد در
ﮔروﻩهای مﻮرد مﻄالﻌه ،دادﻩ-ها به ﺻﻮرﺕ  Mean±SDنﺸان دادﻩ شدﻩ است‡،
نﺸانه اﺧتﻼﻑ مﻌنادار نسبت به ﮔروﻩ کنترل.

11

Left Anterior Descending Coronary Artery

12

Spectrophotometr

14

Vena cava

13

3,3`,3,5`-tetramethylbenzidine

15

). 2,3,5-triphenyltetrazolium (TTC
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پزشکی همدان انجاﻡ شد.
ﻗبﻞ اﺯ شروﻉ پﮋوهﺶ برای کاهﺶ استرﺱ ناشی اﺯ ﻗرار ﮔیری در آﺏ ،تماﻡ رﺕها به
مدﺕ سه روﺯ )هر ﺟﻠسه  10دﻗیقه( با نﺤﻮﻩ شنا کردن در استﺨر آﺏ آشنا شدند .استﺨر
آﺏ یﻚ ﺣﻮﺽ دوار با ﻗﻄر یﻚ متر و ﻋمﻖ  50سانتیمتر بﻮد .دمای آﺏ 24 ± 1درﺟه
سانتیﮔراد بﻮد .مﻮشها به ﻃﻮر تﺼادفی و مساوی در دو ﮔروﻩ  10تایی ﮔروﻩ کنترل و
ﮔروﻩ تمرینی تﻮﺯیﻊ شدند )ﺟدول شمارﻩ یﻚ( .ﮔروﻩ تمرینی به مدﺕ  10هفته )پنﺞ روﺯ
در هفته و هر ﺟﻠسه به مدﺕ  60دﻗیقه( به فﻌالیت شنا پرداﺧتند) .(19ﻻﺯﻡ به ﺫکر است
که مدﺕ تمرین در روﺯ اول  20دﻗیقه بﻮد و مدﺕ تمرین تدریجی افزایﺶ پیدا کرد تا
اینکه آﺯمﻮدنیها در روﺯ پنجﻢ به مدﺕ  60دﻗیقه به شنا کردن پرداﺧتند .سﭙﺲ مدﺕ
تمرین تا پایان هفته دهﻢ به مدﺕ  60دﻗیقه ثابت باﻗی ماند .ﻻﺯﻡ به ﺫکر است که در
دورﻩ تمرینی ،مﻮشهای ﮔروﻩ کنترل هیﭻ ﮔﻮنه فﻌالیتی نداشتند).(19
سه روﺯ بﻌد اﺯ پایان دورﻩ تمرینی ،تمامی آﺯمﻮدنیها تﺤت ﺟراﺣی ایسکمی ریﭙرفیﻮژن
میﻮکارد ﻗرار ﮔرفتند .به ادین ﺻﻮرﺕ که ابتدا مﻮشها با داروی تیﻮپنتال سدیﻢ )60
میﻠیﮔرﻡ به اﺯای هر کیﻠﻮﮔرﻡ( به ﺻﻮرﺕ داﺧﻞ ﺻفاﻗی بیهﻮش شدند .پﺲ اﺯ شیﻮ
کردن ناﺣیه ﻗفسه سینه ،مﻮشها روی تﺨت ﺟراﺣی ﻗرار ﮔرفتند .برای انتﻮبه کردن،
ﮔردن مﻮشها ﻃﻮری ﻗرار دادﻩ میشد تا به راﺣتی بتﻮان آنﮋیﻮکت را وارد نای کردﻩ
و به ونتیﻼتﻮر) (USA-683 Small Animal Ventilator, Harvard Modelبا
مﺨﻠﻮﻃی اﺯ هﻮای اتاﻕ و اکسیﮋن مرﻃﻮﺏ )تﻌداد تنفﺲ  60-70بار دﻗیقه و ﺣجﻢ 1/5
میﻠﻲلیتر به اﺯاﻱ هر  100ﮔرﻡ وﺯن بدن( متﺼﻞ میشد .سﭙﺲ برش در ﻗفسه سینه در
سمت ﭼﭗ و در فﻀاﻱ بین دندﻩاﻱ ﭼهارﻡ ایجاد میشد تا ﻗﻠﺐ در مﻌرﺽ دید مستقیﻢ
ﻗرار ﮔیرد .پﺲ اﺯ پارﻩ کردن پریکارد ،نخ سیﻠﻚ  6/0با دﻗت اﺯ ﺯیر شریان پایین روندﻩ
ﻗدامی میﻮکارد (LAD) 11ﻋبﻮر دادﻩ میشد .سﭙﺲ دو انتهای نخ اﺯ داﺧﻞ کرونری
لیﮕاتﻮر ﻋبﻮر دادﻩ میشد .بﻌد اﺯ تﺜبیت نخ به وسیﻠه پینی که در انتهای آن ﻗرار داشت
این دستﮕاﻩ با کمﻚ فنر کﺸﺶ ثابتی به نخ اﻋمال میکرد و با بستن شریان منجر به
ایسکمی مﻮﺿﻌی میشد .همﭽنین با باﺯ کردن پین و آﺯاد شدن نخ ،پرفیﻮژن دوبارﻩ
برﻗرار میشد .مدﺕ ﺯمان ایسکمی در این پﮋوهﺶ  30دﻗیقه و متﻌاﻗﺐ آن مدﺕ ﺯمان
ریﭙرفیﻮژن  120دﻗیقه بﻮد.
اندازهگیری شاخصهای فشار اکسایشی:
برای انداﺯﻩﮔیری شاﺧﺺهای فﺸار اکسایﺸی پﺲ اﺯ اتماﻡ دورﻩ ریﭙرفیﻮژن ،بﻄن ﭼﭗ
در دمای  4درﺟه همﻮژنیز شد .به ﮔﻮنهای که  50میﻠیﮔرﻡ اﺯ بﻄن ﭼﭗ روی یخ در یﻚ
میﻠیلیتر اﺯ بافر لیزکنندﻩ فسفاﺕ سالین همﻮژنیزﻩ شدﻩ و در ادامه به مدﺕ یﻚ دﻗیقه در
 1000دور در دﻗیقه سانتریفیﻮژ و سﻮپرناتانت ﺟدا شدﻩ در دمای  -80◦ Cنﮕهداری شد.
سنجﺶ سﻄﺢ ﮔﻠﻮتاتیﻮن) (GSHبﻄن ﭼﭗ مﻄابﻖ واکنﺶ مﺤﻠﻮل رویی همﻮژن شدﻩ
و با واسﻄه بافر تریﺲ  0/02درﺻد ﺣاوی  0/02 EDTAمﻮﻻر با  PH =8/9و DTNB
) 0/01مﻮﻻر( و ﺟذﺏ با ﻃﻮل مﻮﺝ  412نانﻮ متر به روش سیدﻻﻙ انداﺯﻩﮔیری شد).(20
برای انداﺯﻩﮔیری  GPxاﺯ کیت راندوکﺲ و با استفادﻩ اﺯ روش برادفﻮرد بر ﺣسﺐ واﺣد
بر میﻠیﮔرﻡ پروتﺌین بافتی استفادﻩ شد) .(21سﻄﺢ فﻌالیت آنزیﻢ کاتاﻻﺯ ) (Catدر بافت
بﻄن ﭼﭗ بر اساﺱ تﻮانایی آن در تجزیه  H2O2با استفادﻩ اﺯ کیت تجاری کایمن آمریکا
و به روش  Aebiانداﺯﻩﮔیری شد).(22
انداﺯﻩﮔیری سﻄﺢ مالﻮن دیآلدﺋید ) (MDAبا استفادﻩ اﺯ دستﮕاﻩ اسﭙکتروفتﻮمتر 12و به
روش اوﭼیاما انجاﻡ شد) .(23اﺯ ﻃرفی ،میﻠﻮپراکسیداﺯ ) (MPOبر اساﺱ روش هﻮانﮓ
انداﺯﻩﮔیری شد .به این ﺻﻮرﺕ که  50میکرولیتر اﺯ نمﻮنه بافتی به مﺨﻠﻮﻁ هیدروژن
پراکسیداﺯ ) 3میﻠی مﻮل بر لیتر( ﺣﻞ شدﻩ در  5`،3 ،3` ،3تترامتیﻞ بنزدین 13اﺿافه شد.
میزان فﻌالیت  MPOدر  37درﺟه سانتیﮔراد تﻮسﻂ اسﭙکتﻮفتﻮمتر در ﻃﻮل مﻮﺝ 655
نانﻮمتر انداﺯﻩﮔیری شد).(24
اندازه ناحیه انفارکتوس:
برای انداﺯﻩﮔیری ناﺣیه انفارکتﻮﺱ پﺲ اﺯ پایان یافتن دورﻩ  120دﻗیقهای ریﭙرفیﻮژن،
دوبارﻩ شریان پایین روندﻩ ﻗدامی میﻮکارد به ﻃﻮر مﺤکﻢ بسته شدﻩ و  2/5میﻠیلیتر اﺯ

مﺤﻠﻮل اوانﺲ بﻠﻮ 2درﺻد اﺯ ورید وناکاوا 14تزریﻖ شد تا ناﺣیه ایسکمی ﻗرمزرنﮓ اﺯ
ناﺣیه سالﻢ آبی رنﮓ متمایز شﻮد .در نهایت تﺤت بیهﻮشی ﻋمیﻖ ،ﻗﻠﺐ ﺣیﻮان اﺯ بدنﺶ
ﺟدا شد و پﺲ اﺯ شستوشﻮ با آﺏ مقﻄر و ﺟدا کردن دهﻠیزها ،ریﺸه ﻋروﻕ و ﺿماﺋﻢ
اﺿافی آن ،در داﺧﻞ فﻮیﻞ آلﻮمینیﻮمی پیﭽیدﻩ و تا روﺯ بﻌد در داﺧﻞ فریزر ﻗرار دادﻩ شد.
پﺲ اﺯ ﺧارﺝ کردن ﻗﻠﺐ اﺯ فریزر با کمﻚ ﻗالﺐهای مدرﺟی ،برشهای یﻚ میﻠی متری
اﺯ بﻄن ﭼﭗ )اﺯ ﻗاﻋدﻩ به آپکﺲ( تهیه شد .برشها به مدﺕ  20دﻗیقه در مﺤﻠﻮل تری
فنیﻞ تتراﺯولیﻮﻡ ) 15(TTCدر دمای  37درﺟه ﻗرار دادﻩ شد و سﭙﺲ برشهای ﻗﻠﺐ به
مدﺕ  24ساﻋت در فرمالدهید ) 10درﺻد( ﻗرار دادﻩ شد .تتراﺯولیﻮﻡ با ﻋبﻮر اﺯ دیﻮارﻩ
سﻠﻮلی و واکنﺶ با آنزیﻢهای دهیدروژناﺯ درون سﻠﻮلی در بافت ایسکمی )ﺯندﻩ( سبﺐ
میشد که این نﻮاﺣی به رنﮓ ﻗرمز تیرﻩ در بیاید .اما نﻮاﺣی انفارکته به دلیﻞ نکروﺯﻩ
شدن و اﺯ دست دادن آنزیﻢهای دهیدروژناﺯ درون سﻠﻮلی نمیتﻮانستند با تتراﺯولیﻮﻡ
واکنﺶ نﺸان دهند و به همین دلیﻞ این نﻮاﺣی به رنﮓ ﺯرد متمایﻞ به سفید در
میآمدند .در انتها با استفادﻩ اﺯ نرﻡافزار فتﻮشاپ نسبت ناﺣیه انفارکته شدﻩ به بﻄن ﭼﭗ
نمﻮنههای اسکن شدﻩ ،تﺤت ﻋنﻮان انداﺯﻩ انفارکتﻮﺱ انداﺯﻩﮔیری شد)شکﻞ شمارﻩ .(1

بررسی تاثیر  10هفته تمرین شنا بر مقدار آنزیمهای آنتیاکسیدانی 604 /

ﺟدول شمارﻩ .(1

این پﮋوهﺶ French ،و همکاران ) (2006نﺸان دادند که فﻌال شدن شاﺧﺺهای
آنتی اکسیدانی پﺲ اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن یکی اﺯ ﻋﻮامﻞ مﻮثر در مهار آپﻮپتﻮﺯ است.
این پﮋوهﺸﮕران نﺸان دادند که تمرین هﻮاﺯی کﻮتاﻩمدﺕ )پنﺞ ﺟﻠسه ،هر ﺟﻠسه یﻚ
ساﻋت دویدن با شدﺕ  70درﺻد ﺣداکﺜر اکسیﮋن مﺼرفی( اﺯ ﻃریﻖ افزایﺶ فﻌالیت
آنزیﻢهای آنتیاکسیدانی  SODو کاتاﻻﺯ سبﺐ کاهﺶ آسیﺐ ناشی اﺯ ایسکمی میﻮکارد
میشﻮد) .(15اﺯ مهﻢترین ﻋﻠﻞ اﺣتمالی ناهمﺨﻮانی یافتههای  Frenchو همکاران با
نتایﺞ این پﮋوهﺶ میتﻮان به تفاوﺕ در ماهیت تمرین )دویدن در مقابﻞ شنا کردن( و
مدﺕ تمرین )پنﺞ روﺯ در مقابﻞ  10هفته( اشارﻩ کرد.
در مقابﻞ ﻋدﻡ تﻐییر شاﺧﺺهای آنتیاکسیدانی در پاسخ به  10هفته تمرین شنا ،سﻄﺢ
تﻮلید رادیکالهای آﺯاد در این پﮋوهﺶ به ﻃﻮر مﻌناداری کاهﺶ یافت .رادیکالهای آﺯاد
تﻮلید شدﻩ در دورﻩ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن مهﻢترین ﻋامﻞ تﻮسﻌه آسیﺐ ناشی اﺯ ایسکمی
ریﭙرفیﻮژن میﻮکارد است) Gokbel .(28 ,27و همکاران در سال  2014نﺸان دادند
که ایسکمی ریﭙرفیﻮژن رودﻩ سبﺐ افزایﺶ  MPOو  ،MDAو کاهﺶ  SODمی-
شﻮد) .(29در دورﻩ ریﭙرفیﻮژن ،نﻮتروفیﻞها فﻌال به ناﺣیه ایسکمیﻚ مهاﺟرﺕ میکنند
و اﺯ ﻃریﻖ تﻮلید رادیکالهای آﺯاد و تﻮلید پروتﺌینهای سایتﻮتﻮکسیﻚ مانند MPO
سبﺐ مرگ سﻠﻮل میشﻮد .به همین دلیﻞ  MPOشاﺧﺼی مﻌتبر در انداﺯﻩﮔیری آسیﺐ
ناشی اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن است .اﺯ ﻃرفی افزایﺶ  MDAدر ﻃی دورﻩ ریﭙرفیﻮژن
نﺸاندهندﻩ پراکسیداسیﻮن ﻏﺸای سﻠﻮل است .برﺧﻼﻑ یافتههای این پﮋوهﺶFatahi ،
و همکاران ) (2017نﺸان دادند که  10هفته تمرین اینتروال با شدﺕ باﻻ تاثیری بر
میزان  MPOناشی اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن میﻮکارد در مﻮشهای ﺟﻮان ندارد .این در
ﺣالی بﻮد که میزان  MDAدر پاسخ به تمرین اینتروال با شدﺕ باﻻ پﺲ اﺯ ایسکمی به
ﻃﻮر ﭼﺸمﮕیری افزایﺶ یافته بﻮد) .(30تفاوﺕ در شدﺕ و ماهیت تمرین اﺯ مهﻢترین
ﻋﻮامﻞ تاثیرﮔذار بر تفاوﺕ یافتههای این پﮋوهﺶ با نتایﺞ فتاﺣی و همکاران باشد.
اﺯ آنجا که افزایﺶ سﻄﺢ شاﺧﺺهای آنتیاکسیدانی با مقدار رادیکالآﺯاد تﻮلید شدﻩ در
ارتباﻁ است ،این اﺣتمال وﺟﻮد دارد که در نتیجه ساﺯﮔاری به تمرینهای ورﺯشی میزان
نﺸت الکترون اﺯ ﺯنجیرﻩ انتقال الکترونی کاهﺶ پیدا کردﻩ و با کاهﺶ تﻮلید رادیکالهای
آﺯاد نیاﺯی به افزایﺶ سﻄﺢ شاﺧﺺهای آنتیاکسیدانی نیست) .(31پﮋوهﺸﮕران
دانﺸﮕاﻩ کارولینا در سال  2016نﺸان دادند که میزان نﺸتپذیری  H2O2اﺯ ﺯنجیرﻩ
انتقال الکترونی میتﻮکندری میﻮکارد مﻮشهای تمرین کردﻩ نسبت به مﻮشهای کﻢ
تﺤرﻙ کمتر است) .(32اﺯ ﻃرفی ،افزایﺶ فﻌالیت آنزیﻢهای آنتیاکسیدانی در پاسخ
به تمرینهای ورﺯشی مﻮﻗتی است .مﻄالﻌههای پیﺸین نﺸان دادﻩاند که در پاسخ به
سه هفته تمرین ورﺯشی فﻌالیت شاﺧﺺهای آنتیاکسیدانی افزایﺶ مییابد و با تداوﻡ

شاخصهای آنتی اکسیدانی:
همﭽنین ،آنالیز آماری نﺸان داد که میزان  GSHبین دو ﮔروﻩ تفاوﺕ مﻌناداری ندارد
) .(p=0/19در این راستا ،نتایﺞ مقایسه بین دو ﮔروﻩ نﺸان داد که اﮔر ﭼه سﻄﺢ GPx
در ﮔروﻩ تمرینی بیﺸتر اﺯ ﮔروﻩ کنترل است ،اما این میزان تفاوﺕ مﻌنادار نبﻮد).(p=0/38
آنﭽنان که در ﺟدول شمارﻩ  2نﺸان دادﻩ شدﻩ است میزان کاتاﻻﺯ نیز در ﮔروﻩهای مﻮرد
مﻄالﻌه تفاوﺕ مﻌناداری نداشت).(p=0/86
شاخصهای رادیکال آزاد:
میزان  MDAدر ﮔروﻩ تمرینی به ﻃﻮر مﻌناداری کمتر اﺯ ﮔروﻩ کنترل بﻮد).(p=0/04
همﭽنین نتایﺞ آنالیز آماری نﺸان داد که  10هفته تمرین شنا سبﺐ کاهﺶ ﭼﺸمﮕیر
 MPOپﺲ اﺯ آسیﺐ ناشی اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن میﻮکارد در مقایسه با ﮔروﻩ کنترل
میشﻮد ) ،p=0/01ﺟدول شمارﻩ .(2
اندازه ناحیه انفارکتوس:
همانﻃﻮر که در نمﻮدار شمارﻩ یﻚ نﺸان دادﻩ شدﻩ است ،انداﺯﻩ ناﺣیه انفارکتﻮﺱ در
ﮔروﻩ تمرینی به ﻃﻮر مﻌناداری نسبت به ﮔروﻩ کنترل کمتر بﻮد ) .(=0p/01در واﻗﻊ10 ،
هفته فﻌالیت شنا سبﺐ کاهﺶ  8درﺻدی انداﺯﻩ ناﺣیه انفارکتﻮﺱ متﻌاﻗﺐ آسیﺐ ناشی
اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن میﻮکارد میشﻮد.
بحث:
نتایﺞ ﺣاﺻﻞ اﺯ این پﮋوهﺶ نﺸان داد که  10هفته تمرین شنا تاثیری بر شاﺧﺺهای
آنتی اکسیدانی  GSH، GPxو کاتاﻻﺯ ناشی اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن میﻮکارد ندارد ،اما
میزان  MDAو  MPOبه ﻃﻮر مﻌنایداری کاهﺶ یافت .همﭽنین مهﻢترین یافته این
مﻄالﻌه کاهﺶ  8درﺻدی انداﺯﻩ ناﺣیه انفارکتﻮﺱ در پاسخ به  10هفته تمرین شنا بﻮد.
این نتایﺞ نﺸان میدهد که تمرین شنا با ایجاد شرایﻂ پیﺶشرﻃیساﺯی ایسکمی اﺯ
ﻃریﻖ کاهﺶ تﻮلید رادیکالهای آﺯاد سبﺐ کاهﺶ آپﻮپتﻮﺯ و نکروﺯ میﻮکارد میشﻮد.
در راستای یافتههای این پﮋوهﺶ Demirel ،و همکاران ) (1998نﺸان دادند که 10
هفته فﻌالیت دویدن با شدﺕ  75درﺻد ﺣداکﺜر اکسیﮋن مﺼرفی تاثیری بر شاﺧﺺهای
آنتیاکسیدانی  GPxو  SODناشی اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن میﻮکارد در مﻮشهای
آﺯمایﺸﮕاهی ندارد) .(25اﺯ ﻃرفی John ،و همکاران ) (2005نﺸان دادند که  10ﺟﻠسه
فﻌالیت دویدن با شدﺕ  70درﺻد ﺣداکﺜیراکسیﮋن مﺼرفی اﺯ ﻃریﻖ افزایﺶ MnSOD
سبﺐ کاهﺶ آپﻮپتﻮﺯ ناشی اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن میﻮکارد در مﻮشهای سالمند
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ﮔروﻩ تمرینی تفاوﺕ مﻌناداری نداشت ) ،(p <0/05اما وﺯن ﻗﻠﺐ و نسبت وﺯن ﻗﻠﺐ به
وﺯن بدن در ﮔروﻩ تمرینی نسبت به ﮔروﻩ کنترل به ﻃﻮر مﻌناداری بیﺸتر بﻮد)،p =0/01

) 24ماهه( می-شﻮد ،اما در مﻮشهای ﺟﻮان )ﭼهار ماهه( با وﺟﻮد کاهﺶ آپﻮپتﻮﺯ،
تاثیری بر شاﺧﺺهای آنتیاکسیدانی میﻮکارد نداشت) .(26اما برﺧﻼﻑ یافتههای
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تمرینهای ورﺯشی تا  9هفته تمرین ،سﻄﺢ فﻌالیت این آنزیﻢها به سﻄﺢ ﮔروﻩ کنترل
بر میﮔردد) .(27همﭽنین این اﺣتمال وﺟﻮد دارد که کاهﺶ تﻮلید رادیکالهای آﺯاد با
تﻮﺟه به ﻋدﻡ تﻐییر شاﺧﺺهای آنتیاکسیدانی ) GSH، GPxو کاتاﻻﺯ( میتﻮاند ناشی
اﺯ تﻐییرهای سیرتﻮﺋین باشد .ﻻﺯﻡ به ﺫکر است که افزایﺶ  2/7برابری سیرتﻮﺋین
میتﻮکندری در پاسخ به تمرینهای شنا )هﺸت هفته( میتﻮاند سبﺐ کاهﺶ تﻮلید
رادیکالهای آﺯاد در میتﻮکندری شﻮد) .(33به ﻃﻮر کﻠی مﺤققان در مﻄالﻌههای مروری
نﺸان دادﻩاند که تمرین هﻮاﺯی منﻈﻢ اﺯ ﻃریﻖ کاهﺶ نسبت ،+NADH/NAD
کاهﺶ ﺯانتین اکسیداﺯ و افزایﺶ ﻇرفیت آنتی اکسیدانی به ویﮋﻩ افزایﺶ فﻌالیت SOD
سبﺐ کاهﺶ تﻮلید رادیکالهای آﺯاد میشﻮد).(34
اﺯ ﻃرفی ،یافتههای این مﻄالﻌه نﺸان داد که  10هفته تمرین شنا سبﺐ کاهﺶ 8
درﺻدی انداﺯﻩ ناﺣیه انفارکتﻮﺱ در پاسخ به  30دﻗیقه ایسکمی و  120دﻗیقه ریﭙرفیﻮژن
میشﻮد .این یافته همسﻮ با نتایﺞ  Fatahiو همکاران ) (2019است که نﺸان دادند
تمرینهای اینتروال با شدﺕ باﻻ سبﺐ کاهﺶ انداﺯﻩ ناﺣیه انفارکتﻮﺱ در پاسخ به
ایسکمی میﻮکارد در مﻮشهای سالمند میشﻮد) .(35مﻄالﻌههای پﮋوهﺸی ساﺯوکارهای
مﺨتﻠفی را در ﺯمینه کاهﺶ انداﺯﻩ ناﺣیه انفارکته شدﻩ ناشی اﺯ آسیﺐ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن
در پاسخ به تمرینهای استقامتی را ﺫکر کردﻩاند که شامﻞ کاهﺶ آسیﺐ ناشی اﺯ
فﺸار اکسایﺸی به دلیﻞ افزایﺶ ﻇرفیت آنتیاکسیدانی ،ﺣفﻆ سﻄﻮﺡ انرژی سﻠﻮلی،
کاهﺶ کﻠسیﻢ درون سﻠﻮلی ،تﻮسﻌه شبکه ﺧﻮنرسانی و افزایﺶ  72-HSPاست).(36
پﮋوهﺸﮕران نﺸان دادند که تمرینهای استقامتی اﺯ ﻃریﻖ کاهﺶ فﻌالیت کالﭙین و
کاسﭙاﺯ 3-سبﺐ کاهﺶ آپﻮپتﻮﺯ ناشی اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن میﻮکارد میشﻮد).(26
 Sharmaو همکاران در سال  2018نﺸان دادند که ﭼهارهفته تمرین شنا ) 90دﻗیقه در
روﺯ( اﺯ ﻃریﻖ مهار مسیر کیناﺯی 3β-pGSKو تﺤریﻚ مسیر  pAktسبﺐ کاهﺶ
فﺸار اکسایﺸی و کاهﺶ شاﺧﺺ-های التهابی و در نهایت سبﺐ کاهﺶ آپﻮپتﻮﺯ ناشی
اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن میﻮکارد در رﺕ های ویستار میشﻮد) .(37اﺯ ﻃرفیMeng ،
و همکاران در سال  2017نﺸان دادند که تمرین شنای کﻮتاﻩ مدﺕ )سه روﺯ( و بﻠند
مدﺕ )سه هفته( سبﺐ کاهﺶ آپﻮپتﻮﺯ پﺲ اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن میشﻮد .ﻻﺯﻡ به ﺫکر
است که این میزان تﻐییر در پاسخ به تمرین بﻠندمدﺕ بیﺸتر بﻮد .کاهﺶ آپﻮپتﻮﺯ ناشی
اﺯ کاهﺶ بیان ژن کاسﭙاﺯ 3-و کاسﭙاﺯ 9-بﻮد) .(38همﭽنین  Taoو همکاران در سال
 2015نﺸان دادند که سه هفته تمرین شنا اﺯ ﻃریﻖ بهبﻮد متابﻮلیسﻢ انرژی ،افزایﺶ
کارایی میتﻮکندری و افزایﺶ نسبت  2-Bax/bclسبﺐ کاهﺶ انداﺯﻩ ناﺣیه انفارکتﻮﺱ
در  24ساﻋت پﺲ اﺯ ایسکمی میﻮکارد میشﻮد).(39
نﺸان دادﻩ شدﻩ است که تﻮلید رادیکالهای آﺯاد سبﺐ فﻌال شدن  MPTPو در
نهایت مرگ سﻠﻮلی میشﻮد) .(14با تﻮﺟه به کاهﺶ تﻮلید  MPOو  MDAدر این
6. Raedschelders K, Ansley DM, Chen DD. The cellular and molecular origin of reactive oxygen species generation during myocardial ischemia and
reperfusion. Pharmacology & therapeutics. 2012;133(2):230-55.
7. Carden DL, Granger DN. Pathophysiology of ischaemia–reperfusion in8. Kurian GA, Rajagopal R, Vedantham S, Rajesh M. The role of oxidative
stress in myocardial ischemia and reperfusion injury and remodeling: revis-
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پﮋوهﺶ ،این فرﺿیه مﻄرﺡ میشﻮد که تمرینهای شنا میتﻮانند اﺯ ﻃریﻖ کاهﺶ
تﻮلید رادیکالهای آﺯاد سبﺐ مهار  MPTPو کاهﺶ انداﺯﻩ ناﺣیه انفارکتﻮﺱ شﻮد.
همﭽنین ،مﻄالﻌههای پیﺸین به ﺧﻮبی نﺸان دادﻩاند که تمرینهای ورﺯشی هﻮاﺯی
سبﺐ افزایﺶ سﻄﺢ نیتریﻚ اکساید ) (NOمیشﻮد) ، .(40مﻄالﻌاﺕ نﺸان دادﻩاند که
 NOبا تﺤریﻚ آنزیﻢ ﮔﻮانیﻠیﻞ سیکﻼﺯ و افزایﺶ تﻮلید  cGMPسبﺐ تﺤریﻚ PKG
شدﻩ و  PKGنیز با تﺤریﻚ  PKCمنجر به باﺯ شدن کانالهای  mKATPمﻲشﻮد
) .(41همﭽنین Burwell ،و همکاران نﺸان دادند که  NOبا فﻌال کردن پروتﺌین کیناﺯ
 Gمﻲتﻮاند  MPTPرا تﺤت تاثیر ﻗرار دادﻩ و سبﺐ بسته شدن این منافذ شﻮد).(42
بنابراین این اﺣتمال وﺟﻮد دارد که تمرینهای شنا اﺯ ﻃریﻖ کاهﺶ تﻮلید رادیکالهای
آﺯاد ،فﻌال کردن کانالهای  mKATPو مهار  MPTPسبﺐ کاهﺶ آپﻮپتﻮﺯ و نکروﺯ
کاردیﻮمیﻮسیتﻮ در نهایت سبﺐ کاهﺶ انداﺯﻩ ناﺣیه انفارکتﻮﺱ شﻮد.
یافتههای این پﮋوهﺶ نﺸان داد که کاهﺶ تﻮلید رادیکالهای آﺯاد مستقﻞ اﺯ تﻐییرهای
سﻄﺢ شاﺧﺺهای آنتی اکسیدانی نیز ﻋامﻠی مهﻢ و کﻠیدی در کاهﺶ انداﺯﻩ ناﺣیه
انفارکتﻮﺱ متﻌاﻗﺐ ایسکمی میﻮکارد است .هنﻮﺯ مﺸﺨﺺ نیست که کاهﺶ تﻮلید
رادیکالهای آﺯاد ساﺯوکار اﺻﻠی کاهﺶ آسیﺐ ناشی اﺯ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن باشد یا
یکی اﺯ ساﺯوکارهای ﺣفاﻇتی فراوان برای کاهﺶ آسیﺐ ایسکمی ریﭙرفیﻮژن تﻮسﻂ
تمرینهای ورﺯشی است .همﭽنین ﻻﺯﻡ به ﺫکر است که اﺯ مهﻢترین مﺤدودیتهای
این پﮋوهﺶ ﻋدﻡ انداﺯﻩﮔیری شاﺧﺺهای ﻋمﻠکردی میﻮکارد و همﭽنین ﻋدﻡ
انداﺯﻩﮔیری شاﺧﺺهای درﮔیر در فرآیند آپﻮپتﻮﺯ و نکروﺯ است .بنابراین ،پیﺸنهاد
میشﻮد در مﻄالﻌههای آتی برای درﻙ بهتر آثار پیﺶشرﻃیساﺯی تمرین شنا،
شاﺧﺺهای سیستﻮلیﻚ و دیاستﻮلیﻚ بﻄن ﭼﭗ و همﭽنین ﻋﻮامﻞ درﮔیر در فرآیند
آپﻮپتﻮﺯ و نکروﺯ بررسی شﻮد.
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