(مقالۀ پژوهشی)

مقایسهی اثرات دو نوع فعالیت هوازی تداومی و تناوبی حاد بر غلظت سرمی پپتید
ناتریورتیک مغزی و بارکاری میوکارد در مردان غیرفعال
محمدامین احمدی ،*1روح اله رنجبر ،2عبدالصالح زر

3

-1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی.
-2استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی.
-3دانشیار گروه علوم ورزشی.

1و-2گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشکده علوم
ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز،
ایران.
-3گروه علوم ورزشی ،دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ،دانشگاه جهرم ،جهرم ،ایران.

*نویسنده مسؤول؛ محمدامین احمدی؛ گروه
فیزیولوژی ورزش ،دانشکده علوم ورزشی،
دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف :مطالعات نشان دادهاند که فعالیت حاد ورزشی قادر است غلظت
زیستنشانگرهای قلبی از جمله پپتید ناتریورتیک مغزی( )BNPرا افزایش دهد .هدف
از تحقیق حاضر مقایسهی اثرات دو نوع فعالیت هوازی تداومی و تناوبی حاد بر
غلظت سرمی پپتید ناتریورتیک مغزی و بارکاری میوکارد در مردان غیرفعال بود.
روش بررسی 11 :مرد غیرفعال سالم با میانگین سنی  22/3±1/9سال آزمودنیهای این
مطالعهی نیمه تجربی را تشکیل میدادند .تحقیق حاضر در یک طرح متقاطع در دو
روز جداگانه به فاصله یک هفته از یکدیگر اجرا گردید .آزمودنیها در هر جلسه 04
دقیقه فعالیت هوازی تداومی(با شدت 04درصد ضربان قلب ذخیره) و یا تناوبی(با
شدت متغیر بین  04درصد برای  2دقیقه و  04درصد برای  1دقیقه) را بر روی تردمیل
انجام دادند .اندازهگیری متغیرها قبل و بالفاصله بعد از هر جلسه فعالیت انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که غلظت سرمی  BNPپس از هر دو نوع فعالیت تغییر معنی-
داری نداشت( )P<4/40و تفاوت معنیداری در غلظت  BNPبین فعالیت تداومی و
تناوبی وجود نداشت( .)P=4/21بارکاری میوکارد نیز پس از هر دو فعالیت تداومی و
تناوبی افزایش معنیداری داشت( ،)P=4/441اما تفاوتی در مقادیر بارکاری میوکارد بین
دو نوع فعالیت مشاهده نشد(.)P=4/2
نتیجهگیری :بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه تفاوتی بین فعالیت تداومی و تناوبی
در مقادیر غلظت سرمی  BNPوجود نداشت و هر دو نوع فعالیت بارکاری میوکارد
یکسانی را اعمال کردند .افزایش غلظت  BNPکمتر از حد باالی مرجع برای اختالل
عملکرد بطن بود.
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کلید واژگان :فعالیت هوازی تداومی ،فعالیت هوازی تناوبی ،پپتید ناتریورتیک مغزی،
 Email: ahmadi_ma@yahoo.comبارکاری میوکارد ،غیرفعال.
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مقدمه
شواهد اپیدمیولوژیک از این مفهوم حمایت میکنند

شواهد موجود نشان میدهد که خطر حوادث حاد

که فعالیتهای ورزشی میتوانند در بلند مدت نقش

کرونری در افرادی که فعالیت ورزشی منظم ندارند بیشتر

محافظتی در برابر حوادث قلبی عروقی داشته باشند( .)1با

میباشد( .)1بنابراین توصیهی انجمن آمریکایی طب

این حال فعالیت ورزشی به طور حاد میتواند غلظت

ورزش و همچنین انجمن قلب آمریکا جهت ارتقا و حفظ

بیومارکرهای قلبی از جمله پپتید ناتریورتیک مغزی را

سالمت برای همه بزرگساالن سالم فعالیت بدنی هوازی

افزایش دهد( .)3 ,2پپتید ناتریورتیک مغزی یا پپتید

با شدت متوسط برای مدت حداقل  34دقیقه در پنج روز

ناتریورتیک نوع  )BNP(Bدر سال  1900کشف شد و از

هفته و یا فعالیت هوازی شدید برای حداقل  24دقیقه در

آنجایی که این پپتید نخست در مغز خوک یافت شد نام

سه روز هفته میباشد( .)10 ,10از سوی دیگر ،در دهه-

پپتید ناتریورتیک مغزی به خود گرفت( ،)0پس از آن

های اخیر مطالعات نشان دادهاند که فعالیت تناوبی که از

 BNPدر غلظتهای بسیار بیشتر در بافتهای قلبی یافت

چندین وهله فعالیت با شدت باال همراه با وهلههای

شد( .)0بنابراین قلب مانند یک غده درونریز عمل می-

استراحت فعال تشکیل شده است میتواند اثراتی مشابه و

کند( )0که پپتیدی به نام  BNPرا در نتیجه افزایش کشش

یا به مراتب بیشتر از تمرین تداومی سنتی بر جنبه های

دیواره میوکارد و اضافهبار حجمی بر بطن چپ به داخل

عملکرد قلبی عروقی داشته باشد( .)10با این حال شدت

جریان خون رها میکند( )7و افزایش غلظت در گردش

فعالیت یکی از عوامل موثر بر افزایش غلظت

آن به عنوان یک نشانگر اختالل عملکرد بطن چپ بکار

بیومارکرهای قلبی میباشد و افزایش غلظت  BNPپس

گرفته شده است( )0و بررسی آن در تشخیص بالینی

از فعالیت ورزشی ،بهویژه بعد از جلسات فعالیت با شدت

نارسایی قلبی و اختالل عملکرد سیستولی بطن چپ مفید

باال گزارش شده است که می تواند در سودمندی اجرای

میباشد( .)9غلظت باالتر از  144نانوگرم بر لیتر این

وهلههای فعالیت با شدت باال ایجاد تردید نماید( .)17در

زیستنشانگر قلبی شاخصی پیشگو در تشخیص نارسایی

این راستا کروپیکا و همکاران( )2414پس از تست

قلبی میباشد(.)2

ورزشی بیشینه بر روی دوچرخه کارسنج افزایش معنی

حاصلضرب دوگانه( )Double productروشی

داری را در غلظت  BNPدر افراد دارای سابقه ورزشی

مناسب جهت پایش بارکاری( )Workloadو استرس

مشاهده کردند( .)2انگلمن و همکاران( )2440نیز شاهد

وارد بر میوکارد به واسطهی فعالیت ورزشی است .ارزیابی

افزایش معنی دار این بیومارکر قلبی پس از اجرای آزمون

این شاخص روشی غیرتهاجمی جهت بررسی شرایط

بروس تعدیل شده در افراد سالم و بیماران با فیبریالسیون

عملکردی قلب است که به وسیلهی سیستم عصبی

دهلیزی بودند( .)10با این حال ،افزایش معنیداری به

خودمختار کنترل و از طریق حاصلضرب فشارخون

واسطه فعالیت هوازی با شدت متوسط در مطالعهی

سیستولی در ضربان قلب تعیین میشود( )14و همبستگی

انگوارن و همکاران( )2417گزارش نگردید(.)19

نزدیکی با اندازهگیری مستقیم هزینهی اکسیژن میوکارد

یافتهها نشان میدهد که خطر ایست قلبی به صورت

دارد( )11و یکی از شاخصهای مهم در تعیین پاسخ

گذرا در طی ورزش شدید افزایش پیدا میکند که این

گردش خون کرونر به تقاضای سوخت و سازی

افزایش در مردان با سطوح پایین فعالیت بدنی بیشتر

میوکارد( ،)12بارکاری میوکارد( )11و کارکرد بطن است

است( .)24از طرفی مشخص نیست که آیا تفاوتی بین

(.)13

فعالیت تداومی توصیه شده توسط انجمن آمریکایی طب
ورزش و فعالیت تناوبی که در دهه های اخیر مورد توجه
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محمدامین احمدی و همکاران

محققان قرار گرفته است از جهت تغییرات غلظت سرمی

مطالعه از آزمودنیها خواسته شد تا پرسشنامه سابقهی

 BNPدر افراد غیرفعال وجود دارد یا خیر .بنابراین ،با

پزشکی شرکت در طرح پژوهشی و پرسشنامه آمادگی

توجه به ارتباط  BNPبا عملکرد قلب و همچنین به

برای فعالیت بدنی( )PAR-Qرا تکمیل نمایند .از همهی

عنوان نشانگر اختالل عملکرد بطن چپ( ،)9بررسی

آزمودنیها الکتروکاردیوگراف  12اشتقاقی استراحتی

تغییرات سطوح آن در اثر فعالیت بدنی و مهمتر از آن نوع

جهت بررسی هایپرتروفی قلبی( ،)10انفارکتوس ،ایسکمی

فعالیت بدنی ،میتواند اطالعات ارزندهای در زمینهی

و طبیعی بودن نوار قلب گرفته شد و افرادی که دارای

پیشگیری و کنترل اختالالت قلبی عروقی به واسطهی

الکتروکاردیوگرافی غیرطبیعی بودند یا بر اساس پرسش-

فعالیت بدنی فراهم نماید .از این رو محققین بر آن شدند

نامه سابقه پزشکی دارای بیماری قلبی یا سابقه خانوادگی

تا اثرات یک جلسه فعالیت هوازی تداومی و تناوبی با

بیماریهای قلبی -عروقی بودند از مطالعه حذف شدند.

شدت یکسان را بر تغییرات غلظت سرمی  BNPو

دو هفته قبل از اجرای تحقیق ،آزمودنیها با نحوه اجرای

بارکاری میوکارد مورد بررسی قرار دهند و پاسخگوی این

تمرین آشنا شدند .سپس شاخصهای آنتروپومتریکی

پرسش باشند که آیا با یکسان بودن شدت تمرین ،ماهیت

آنها اندازهگیری شد .ترکیب بدنی توسط دستگاه بیو

متفاوت دو نوع فعالیت هوازی میتواند موجب افزایش

امپدنس( )Olympia 3.3کره جنوبی و ضربان قلب

غلظت  BNPدر مردان غیرفعال شود و آیا تفاوتی بین

استراحت و فشارخون به وسیلهی فشارسنج بازویی

فعالیت هوازی تداومی و تناوبی در مقادیر غلظت BNP

دیجیتال( )Omron M2ساخت کشور ژاپن اندازهگیری

و بارکاری میوکارد وجود دارد؟

شد .در جلسهای مجزا ضربان قلب بیشینه برای تعیین
شدتهای مختلف فعالیت تداومی و تناوبی و همچنین
محاسبهی میزان اکسیژن مصرفی بیشینه آزمودنیها ،با

روش بررسی

استفاده

آزمودنیها

از

آزمون

بروس

استاندارد

بر

روی

طرح تحقیق این مطالعهی نیمه تجربی طرح پیش-

نوارگردان( )hp/Cosmuse, Germanyبه دست آمد.

آزمون -پسآزمون با یک گروه و اندازهگیری در زمانهای

پروتکل بروس توسط نرمافزار اختصاصی نوارگردان اجرا

مختلف بود که جامعهی آماری آن را کلیهی دانشجویان

و اکسیژن مصرفی بیشینه از طریق فرمول فوستر و

پسر غیرفعال دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل میدادند.

همکاران برای مردان غیرفعال( )23تخمین زده شد .سپس

از میان دانشجویان 11 ،نفر(،Pre=0/77±1/00m

آزمودنیها در دو جلسهی دیگر ،به فاصلهی یک هفته در

،α=4/40 ،Effect size=4/970 ،Post=0/01±1/02

یک روش متقاطع( )Crossoverبه انجام فعالیت تداومی

 Power=%04و  )n=11که در هیچ فعالیت ورزشی

و تناوبی پرداختند .به این شکل که در جلسهی اول،

منظمی برای بیش از یک بار در هفته شرکت نداشتند()21

آزمودنیها به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند و

و دارای حداکثر اکسیژن مصرفی بین ≤ VO2max ≤ 39

به اجرای فعالیت تداومی( )n=0یا تناوبی( )n=0مورد نظر

 00میلیلیتر  O2بر کیلوگرم بر دقیقه( )22بودند به عنوان

پرداختند و پس از هفت روز دوره پاکسازی جلسهی دوم

غیرفعال تلقی شده و به صورت هدفمند انتخاب و به طور

را اجرا کردند با این تفاوت که گروهی که در جلسهی

داوطلبانه به عنوان آزمودنی در این مطالعه شرکت کردند.

اول فعالیت تداومی را اجرا کرده بودند در جلسهی دوم به

عروقی،

اجرای فعالیت تناوبی پرداختند و آزمودنیهای گروهی که

پرفشارخونی ،دیابت ،مصرف الکل و سیگار کشیدن و یا

در جلسه اول فعالیت تناوبی را اجرا کردند در جلسهی

استفاده منظم از داروی خاصی را نداشتند .قبل از شروع

آزمون دوم فعالیت تداومی را انجام دادند .تمامی جلسات

آزمودنیها

سابقهی

بیماریهای

قلبی-
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آزمون و اندازهگیری در ساعت  0تا  11صبح و دمای

 0تا  2444نانوگرم بر لیتر و حساسیت آن  2/01نانوگرم

محیطی  20درجه سانتیگراد و رطوبت  04درصد انجام

بر لیتر بود(درصد ضریب تغییرات کمتر از .)12%

گرفت.

بررسی بارکاری میوکارد

پروتکل ورزشی

برای بررسی بارکاری میوکارد از روش حاصلضرب

برای تعیین شدت فعالیت ورزشی ،ضربان قلب

دوگانه استفاده شد که شاخصی معتبر در تعیین هزینه

هدف هر آزمودنی به روش کاروونن محاسبه شد(.)20

اکسیژن میوکارد و بارکاری قلبی است .برای این منظور،

فعالیت تداومی شامل دویدن بر روی تردمیل با شدت 04

فشارخون آزمودنیها در حالت نشسته بر روی صندلی با

درصد ضربان قلب ذخیره به مدت  04دقیقه بود .فعالیت

پشتی مناسب به طوری که هر دو پا بر روی زمین قرار

تناوبی نیز شامل  04دقیقه دویدن بر روی تردمیل با شدت

داشت

بازویی

متغیر بین  04درصد( 2دقیقه) و  04درصد( 1دقیقه)

دیجیتال( )Omron M2, Kyoto, Japanبر طبق

ضربان قلب ذخیره و در مجموع با میانگین بارکاری 04

راهنمای سازمان جهانی بهداشت برای اندازهگیریهای

درصد ضربان قلب ذخیره( )])04%×2(+ 04%[÷ 3بود .هر

بدنی( ،)20قبل و بالفاصله بعد از اجرای فعالیت اندازه-

جلسهی تمرینی با  0دقیقه گرم کردن آغاز و با  0دقیقه

گیری شد .دامنهی اندازهگیری این فشارسنج صفر تا 299

سرد کردن خاتمه یافت( 34درصد ضربان قلب ذخیره).

میلیمتر جیوه و دقت آن  ±3میلیمتر جیوه بود .بارکاری

به طور کلی ،بارکاری قلبی -عروقی هر دو فعالیت هوازی

میوکارد بر اساس فرمول زیر محاسبه گردید(:)11

به

وسیله

دستگاه

فشارسنج

تداومی و تناوبی یکسان و  04درصد ضربان قلب ذخیره

(میلیمتر جیوه)فشارخون سیستولی × (ضربه در

میباشد( .)20در تمامی جلسات آزمون شدت فعالیت

دقیقه)ضربان قلب = حاصلضرب دوگانه

توسط ضربانسنج پالر( )Polar FT4, Chinaکنترل

تجزیهوتحلیل آماری

شد.

از میانگین و انحراف معیار برای توصیف آماری
نمونهگیری خونی و تحلیل آن

دادهها استفاده شد .نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از

نمونه خونی قبل و بالفاصله بعد(حداکثر  0دقیقه

آزمون شاپیرو -ویلک بررسی گردید و از آنجایی که داده-

بعد از فعالیت) در حالت نشسته از ساعد آزمودنیها با

ها از توزیع طبیعی برخوردار بودند ،جهت تجزیهوتحلیل

استفاده از سرنگ استریل و توسط تکنسین آزمایشگاه در

استنباطی از آزمون  tوابسته برای مقایسهی میانگین پیش-

محل اجرای آزمون در لوله آزمایش معمولی جمعآوری

آزمون و پسآزمون هر فعالیت و مقایسهی تفاوت میانگین

گردید .در ابتدا اجازه داده شد تا نمونهها در دمای اتاق

بین فعالیت تداومی و تناوبی استفاده شد .ارتباط بین

لخته شده و سپس با سرعت  3044دور در دقیقه به مدت

متغیرها نیز توسط ضریب همبستگی پیرسون بررسی

 24دقیقه سانتریفیوژ شدند؛ سرم جدا شده در

گردید .سطح معنیداری  P≥4/40در نظر گرفته شد .کلیه-

میکروتیوبهای  4/0سیسی جمعآوری و جهت

ی تجزیهوتحلیلها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه

تجزیهوتحلیلهای بعدی در دمای  -74فریز گردید.

 17انجام گرفت.

غلظت

سرمی

BNP

توسط

تحلیلگر

االیزا

( )Awareness Technology, Inc, USAو با
استفاده از کیت االیزا( Eastbiopharm, Hangzhou,

یافتهها
ویژگیهای آنتروپومتریکی ،ترکیب بدنی و

 )China, Lot No: 20160921و به روش دابل

فیزیولوژیکی آزمودنیها در جدول  1ارائه شده است.

ساندویچ االیزا اندازهگیری شد .دامنه تشخیصی این کیت

یافتههای مربوط به تغییرات غلظت  BNPو بارکاری
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میوکارد در پیشآزمون و پسآزمون فعالیتهای هوازی

همچنین نتایج آزمون  tوابسته نشان داد که هر دو

تداومی و تناوبی در جدول  2نشان داده شده است .بین

فعالیت هوازی تداومی( )P=4/441و تناوبی()P=4/441

دو نوع فعالیت در مقادیر پیشآزمون متغیرها تفاوت

منجر به افزایش معنیدار در میزان بارکاری میوکارد شدند.

معنیداری وجود نداشت.

با این حال بین فعالیت تداومی و تناوبی تفاوت معنیداری
در میزان بارکاری میوکارد وجود نداشت(( )P=4/2جدول

بر اساس نتایج به دست آمده میانگین غلظت BNP

( )2نمودار .)2

پس از هر دو نوع فعالیت تداومی و تناوبی اندکی افزایش
یافت اما این افزایش به لحاظ آماری معنیدار نبود(به

ارتباط معنیداری بین غلظت  BNPو بارکاری

ترتیب  P=4/31و  .)P=4/20عالوه بر این تفاوت معنی-

میوکارد پس از فعالیت تداومی( )r=4/27 ،P=4/07و

داری بین فعالیت تداومی و تناوبی در میانگین غلظت

تناوبی( )r=4/10 ،P=4/00مشاهده نگردید.

 BNPدر پسآزمون مشاهده نشد(( )P=4/21جدول )2
(نمودار .)1
جدول  :1ویژگیهای آنتروپومتریکی ،ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی آزمودنیها
متغیرهای آزمودنیها

انحراف معیار  ±میانگین

سن(سال)

22/27 ± 1/90

قد()cm

170/72 ± 0/00

وزن()kg

07/02 ± 7/9

)kg/m2(BMI

21/7 ± 2/12

چربی بدن()%

10/29 ± 3/00

نسبت دور کمر به باسن

4/79 ± 4/43

فشار خون سیستول استراحتی()mmHg

119/49 ± 14/97

فشار خون دیاستول استراحتی()mmHg

00/09 ± 0/30

میانگین فشار سرخرگی()mmHg

00/47 ± 0/00

ضربان قلب استراحت()bpm

70/40 ± 9/19

ضربان قلب بیشینه()bpm

197/03 ± 0/9

)ml/kg/min(VO2max

39/72 ± 0/99

جدول  :2يافتههای مربوط به تغییرات  BNPو بارکاری میوکارد در فعالیتهای تداومي و تناوبي
پیشآزمون

پسآزمون

P+

(انحراف±میانگین)

(انحراف±میانگین)

(درون گروهی(

11/72±7/22

0/11
0/71

متغیر

نوع تمرین

BNP
()ng/L

تداومی

11/72±1/27

تناوبی

12/12±1/71

11/77±7/71

بارکاری میوکارد

تداومی

7022/12±127/27

17121/21±711/12

*0/001

()bpm.mmHg

تناوبی

2212/61±162/17

11022/21±211/12

*

0/001

 :+مربوط به مقایسه پیشآزمون و پسآزمون هر فعالیت
 :#مربوط به مقایسه پسآزمونهای فعالیتهای تداومی و تناوبی
* :نشانه تفاوت معنیدار بین پیشآزمون و پسآزمون هر فعالیت
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نمودار  :1میانگین و انحراف معیار  BNPدر پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک فعالیتهای مختلف

نمودار  :2میانگین و انحراف معیار بارکاری میوکارد در پیشآزمون و پسآزمون ،به تفکیک فعالیتهای مختلف
** تفاوت معنیدار بین پیشآزمون و پسآزمون(.)P=4/441

بحث
هدف از مطالعهی حاضر مقایسهی اثرات دو نوع
فعالیت هوازی تداومی و تناوبی حاد بر غلظت سرمی

شدت و ماهیت فعالیت بدنی و پروتکل تمرینی بر عضله-
ی میوکارد فراهم آورد.

پپتید ناتریورتیک مغزی و بارکاری میوکارد در مردان

نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که غلظت BNP

غیرفعال بود .اندازهگیری غلظت  BNPبه عنوان نشانگر

پس از هیچ یک از دو نوع فعالیت هوازی تداومی و

بیولوژیکی -هورمونی و پیشبینی کننده مستقل بقای قلبی

تناوبی افزایش معنیداری نیافت و تفاوتی نیز در میانگین

در پیشبینی و تشخیص ایسکمی ،نارسایی قلبی و اختالل

غلظت این پپتید بین دو فعالیت وجود نداشت .نتایج

عملکرد بطن استفاده میشود( .)27اگر اختالل عملکرد

مطالعات انگوارن و همکاران( ،)19()2417نورمندین و

سیستولی بطن چپ ،انحراف قلبی یا آسیب میوکاردی

همکاران( ،)29()2412لوبیر و همکاران( )34()2447و

کمی پس از فعالیت ورزشی رخ دهد ،غلظت  BNPنیز

کروگر و همکاران( )31()2440مبنی بر عدم تغییر معنیدار

افزایش پیدا میکند( .)20بنابراین بررسی این زیست

در غلظت  BNPپس از فعالیت ورزشی در تایید یافته-

نشانگر قلبی میتواند اطالعات سودمندی را در زمینه اثر

های به دست آمده در مطالعه حاضر است .انگوارن و
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همکاران( )2417افزایش معنیداری را در غلظت BNP

نیز در تحقیقی بر روی  23مرد سالم با میانگین سنی 20

پس از فعالیت تداومی با شدت  00درصد ضربان قلب

سال پروتکل بروس را اجرا کردند .بر اساس نتایج این

بیشینه گزارش نکردند( .)19عالوه بر این ،لوبیر و

مطالعه ،غلظت  BNPبالفاصله پس از آزمون بروس

همکاران( )2447در مطالعهای تغییرات غلظت پالسمایی

افزایش معنیداری داشت؛ با این حال غلظت  BNPیک

 BNPرا پس از یک جلسه تمرینی فوتبال در بازیکنان

ساعت بعد از فعالیت به سطوح طبیعی خود بازگشته

حرفهای مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها حاکی از عدم

بود( .)0کاپلون و اوپولسکی( )2449نیز افزایش معنیداری

تفاوت معنیدار این هورمون بین گروه کنترل و تمرین

را بالفاصله پس از آزمون بروس تعدیل شده در بیماران

بود( .)34در مطالعه کروگر و همکاران( )2440نیز تغییر

با فیبریالسیون دهلیزی مشاهده کردند( .)32شاید بتوان

معنیداری در غلظت  BNPپس از اجرای پروتکل رمپ

دلیل این ناهمسانی در نتایج مطالعهی حاضر با مطالعات

در افراد سالم مشاهده نشده بود( .)31از طرف دیگر نتایج

مخالف را به شدت فعالیت ،نوع تمرین( ،)10 ,0 ,2نوع

برخی تحقیقات از جمله کروپیکا و همکاران(،)2()2414

آزمودنی( )3نسبت داد .در مطالعات کروپیکا و همکاران

کاپلون و اوپولسکی( ،)32()2449انگلمن و همکاران

( ،)2414انگلمن و همکاران( )2440و هوانگ و همکاران

( ،)10()2440هوانگ و همکاران( )0()2442و شیخانی و

( )2442از فعالیتهای بیشینه درماندهساز نظیر پروتکل

همکاران( )3()2411همسو با یافتههای تحقیق حاضر

بروس استفاده شده بود .این در حالی است که در مطالعه-

نمیباشند .کروپیکا و همکاران( )2414در تحقیقی اثر

ی حاضر از فعالیتهای تداومی و تناوبی با شدت

فعالیت بدنی بیشینه کوتاه مدت را بر تغییرات غلظت

زیربیشینه استفاده شده است که فشار فیزیولوژیکی و تنش

 BNPپالسما در  10آزمودنی سالم با میانگین سنی 20

کمتری را بر میوکارد قلب وارد می کند .نوع فعالیت در

سال قبل ،بالفاصله بعد ،یک ساعت و  3ساعت بعد از

مطالعهی شیخانی و همکاران( )2411نیز فعالیت مقاومتی

فعالیت مورد بررسی قرار دادند .آزمودنیهای آنها به طور

و دوی استقامتی به مسافت  0کیلومتر در ورزشکاران

تفریحی دارای سابقهی ورزشی بودند .آزمودنیها تست

پرورشاندام و دوندگان حرفهای بود .قابل ذکر است که

ورزشی بیشینه را بر روی دوچرخه کارسنج اجرا کردند.

مطالعات نشان دادهاند که غلظت  BNPبا هایپرتروفی

یافتههای آنها نشان داد که افزایش در غلظت  BNPتنها

بطن چپ ارتباط دارد( )33و از آنجایی که قلب

بالفاصله بعد از فعالیت بیشینه در مقایسه با مقادیر قبل از

ورزشکاران حرفهای دارای هایپرتروفی بطن چپ

فعالیت به لحاظ آماری معنیدار بود( .)2انگلمن و

است( )30این عامل شاید دلیل معنیدار شدن غلظت

همکاران ( )2440نیز تغییرات  BNPرا پس از آزمون

 BNPدر مطالعهی شیخانی و همکاران( )2411باشد.

بروس تعدیل شده در افراد سالم و بیماران با فیبریالسیون

افزایش تنش یا کشش دیوارهی بطنی در نتیجهی

دهلیزی بررسی کردند و گزارش کردند که  BNPبه طور

اضافهبار حجمی یا فشاری میتواند ترشح  BNPاز بطن

معنیداری در طی فعالیت و اوج آزمون ورزشی در هر دو

چپ را تحریک نماید( .)7اعمال کشش مکانیکی بر

گروه افزایش یافت( .)10یا اینکه ،در مطالعهی شیخانی-

کاردیومیوسیت به سنسورهای مکانیکی درون سلول منتقل

شاهین و همکاران( )2411که به بررسی اثر تمرین

شده که باعث تحریک فعالیت  p38که یک MAPK

مقاومتی و هوازی حاد در ورزشکاران حرفهای پرداخته

( )Mitogen-activated protein kinasesاست

بودند ،سطوح  BNPپالسما بالفاصله پس از هر دو نوع

میشود .تحریک فعالیت  p38موجب فعالسازی فاکتور

تمرین به طور معنیداری در مقایسه با مقادیر قبل از

رونویسی  NF-κBدر سیتوپالسم و جابجایی آن به درون

مطالعه افزایش نشان داد( .)3هوانگ و همکاران()2442

هسته میشود NF-κB .در درون هسته به توالی DNA
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متصل شده و  preproBNP mRNAرا رونویسی می-

آزمودنیها افراد دونده تمرین کرده بودند در حالی که در

کند mRNA .رونویسی شده از هسته خارج و در

مطالعهی حاضر و حتی تحقیقات ذکر شده همسو

سیتوپالسم توسط ریبوزوم ترجمه و  proBNPسنتز می-

آزمودنیها غیرفعال ،غیر ورزشکار( )30 ,14و دارای

شود .این مسیر سیگنالینگ در نهایت موجب افزایش

اضافه وزن( )37بودند .عالوه بر این ،تفاوت معنیداری در

غلظت  BNPدر گردش خون میشود(.)30

میزان بارکاری میوکارد بین دو فعالیت در مطالعهی حاضر

همچنین یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که

مشاهده نشد .از آنجایی که در این مطالعه شدت بین

شاخص بارکاری میوکارد به طور معنیداری پس از هر دو

فعالیت تداومی و تناوبی یکسان و برابر  04درصد ضربان

فعالیت تداومی و تناوبی افزایش یافت .در این مطالعه از

قلب ذخیره اعمال شده بود این نتیجه دور از انتظار نبود و

روش حاصلضرب دوگانه جهت بررسی بارکاری میوکارد

این یافته نشان میدهد که هر دو نوع فعالیت ،بارکاری

استفاده گردید .بنابراین ،یافتههای تحقیق حاضر با نتایج

قلبی مشابهی را در طول فعالیت بر قلب اعمال کردهاند.

فورجاز و همکاران( ،)1990محبی و رضایی(،)2410

از محدودیتهای مطالعهی حاضر عدم پیگیری

سمبولینگام و همکاران( )2410که افزایش معنیدار در

غلظت سرمی  BNPدر دوره ریکاوری از تمرین(یک

حاصلضرب دوگانه را پس از فعالیت ورزشی گزارش

ساعت بعد) و نیز کوچک بودن حجم نمونه بود که تعمیم

کردند ،همسو میباشد .فورجاز و همکاران()1990

نتایج به جامعه مردان غیرفعال را محدود میکند.

تغییرات فشارخون ،ضربان قلب و حاصلضرب دوگانه را
پس از فعالیت بر روی دوچرخه کارسنج با سه شدت
مختلف( %04 ،%34و  )%04در  12آزمودنی با فشارخون
طبیعی بررسی کردند .یافتههای آنها نشان داد تمامی
متغیرها در طی ورزش افزایش یافت و این افزایش در
فعالیت با شدتهای باالتر بیشتر بود( .)30همچنین
سمبولینگام و همکاران( )2410در تحقیقی بر روی مردان
جوان افزایش معنیداری را پس از پنج دقیقه فعالیت بدنی
بر روی دوچرخه کارسنج گزارش کردند( .)14محبی و
رضایی( )2410نیز نشان دادند که حاصلضرب دوگانه در
مردان سالم تمرین نکرده دارای اضافه وزن پس از فعالیت
هوازی تداومی به مدت  04دقیقه با شدت  04درصد
حداکثر ضربان قلب ذخیره نسبت به حالت پایه افزایش
معنیداری داشت( .)37تنها مطالعهی ناهمخوان مطالعهی
محبی و همکاران( )2413بود که افزایش معنیداری را
پس از فعالیت تناوبی دویدن با شدت  00تا  70درصد
ضربان قلب ذخیره به مدت  04دقیقه در مردان دوندهی
تمرین کرده مشاهده نکردند( .)30این تضاد در نتیجه
میتواند به دلیل تفاوت در سطح آمادگی جسمانی
آزمودنیها باشد .در مطالعهی محبی و همکاران

نتیجهگیری
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ،افزایش در
غلظت سرمی  BNPبه عنوان نشانگر استرس میوکارد و
اختالل در عملکرد سیستولی بطن چپ پس از دو نوع
فعالیت هوازی تداومی و تناوبی غیرمعنیدار و کمتر از
حد باالی مرجع برای اختالل عملکرد بطنی بود(یعنی
کمتر از  144نانوگرم بر لیتر) .همچنین تفاوتی بین این دو
نوع فعالیت از نظر میزان غلظت  BNPو استرس وارد بر
میوکارد در مردان غیرفعال وجود نداشت .از این رو،
فعالیت هوازی تداومی و تناوبی با شدتهای به کار برده
شده در مطالعهی حاضر بارکاری میوکاردی یکسانی را
اعمال کرده و به لحاظ اختالل عملکرد بطنی فعالیتهایی
ایمن برای مردان غیرفعال هستند.

قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامهی کارشناسی ارشد
مصوب دانشگاه شهید چمران اهواز با کد  9002030می-
باشد .از کلیهی افرادی که به عنوان آزمودنی در اجرای
این پژوهش ما را یاری نمودند ،تقدیر و تشکر مینماییم.
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Abstract
Background and Objective: Studies have shown that acute
exercise can increase serum concentrations of cardiac
biomarkers, including brain natriuretic peptide (BNP). The aim
of this study was to compare of the effects of two types of acute
continuous (CE) and intermittent aerobic exercises (IE) on
serum BNP concentration and myocardial workload in
sedentary men.
Subjects and Methods: Eleven sedentary healthy men aged
22.3±1.9 years completed this semi-experimental study. The
study was designed as a crossover trial performed on two
distinct experimental days separated by a 1-week washout
period. Each session consisted of 40 min of aerobic exercise,
either IE (60% of reserve heart rate) or CE (intensity alternating
between 50% for 2 min and 80% for 1 min), on a treadmill.
Measurement of variables were taken before and immediately
after each exercise session.
Results: Serum BNP concentration changes after both types of
exercises was not significant (P>0.05) and there was no
significant difference in BNP concentration between CE and IE
(P=0.21). In addition, myocardial workload increased
significantly following both exercise protocols (P=0.001) but
there was no significant difference between CE and IE values
(P=0.2).
Conclusion: According to the results of this study, there was no
difference between intermittent and continuous exercises on
serum BNP concentration and both types of exercises imposed
the same myocardial workload. Increase in BNP was lower than
the upper reference limit for ventricular dysfunction.
Keywords: Continuous aerobic exercise, Intermittent aerobic
exercise, Brain natriuretic peptide, Myocardial workload,
Sedentary.
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