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ABSTRACT

Article history

Background and Aim: Extensive prevalence of myocardial infraction, and an
increase of 36% in total deaths due to it by 2020, and attention to the causes
and methods of alternative therapy is very important. There are different ways
in treating these patients that endurance training is one of them. The aim of this
study was to evaluate the effect of 8 weeks of incremental endurance training
on serum levels of TSP-1 and MMP-1 in male Wistar rats with myocardial
infarction.
Materials and Methods: In this controled experimental study with control
group, 20 rats weighing 230 ±30 g (8-week-old) were randomly divided into
incremental endurance training and control, after induction of infarction with
Isoproteronol (150 mg/kg). The training group performed an 8-week training
session (3 sessions a week, for 20 to 50 minutes at 12 to 18 meters per
minute).Then, 24 hours later, the venous blood sample was collected to
evaluate serum concentrations of TSP-1 and MMP-1 and transferred to the
laboratory. Independent t-test was used to analyze the data at a significant
level of p <0.05 to Graphed Pad software.
Ethical Considerations: This study with research ethics code
IR.IAU.ARAK.REC.1397.007 was approved in Research Ethics Committee of
Islamic Azad University, Arak branch, Iran.
Findings: The results showed that endurance training significantly increased
serum MMP1 levels (p = 0.048) in rats with myocardial infraction, while there
was no significant effect (p = 0.092) on the exercise program in serum TSP-1
levels.
Conclusion: the result of this study suggests that increasing endurance
training may increase MMP-1 in rats with myocardial infraction, which can play
an important role in angiogenesis and replacement of capillaries.
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مقاله پژوهشی

تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح ماتریکس متالئوپروتئیناز  )MMP1( 1و
ترمبوسپوندین  )TSP1( 1موشهای صحرایی القاشده به انفارکتوس میوکارد توسط ایزوپروترونول
محمد ملکی پویا
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 .1گروه تربیتبدنی ،واحد محالت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،محالت ،ایران.
 .2گروه فیزیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران.
 .3گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران.
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تاریخ پذیرش98/03/08 :

ناشی از آن تا سال  1399و توجه به علل و روشهای درمانی جایگزین بسیار مورد اهمیت است.
روشهای متفاوتی در درمان این بیماران وجود دارد که تمرینات استقامتی یکی از آنها است .هدف
از این تحقیق بررسی تأثیر  8هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح تغییرات سرمی فاکتورهای
 TSP1و  MMP1در موشهای صحرایی مبتال به میوکارد انفارکتوس بود.

ایزوپروترونول

آدرس پستی :ایران ،استان مرکزی ،محالت،

مواد و روشها :در این مطالعه تجربی کنترلشده با گروه شاهد 20 ،سر موش صحرایی نژاد ویستار
( 8هفتهای و با وزن  230±30گرم) پس از القای انفارکتوس با ایزوپروترونول ( 150میلیگرم بر
کیلوگرم) بهطور تصادفی به دو گروه تمرین استقامتی فزاینده و شاهد تقسیم شدند .گروه تمرین
برای مدت  8هفته تحت مداخله برنامۀ تمرین استقامتی فزاینده قرار گرفت (هفتهای  3جلسه به
مدت  20تا  50دقیقه با سرعت  12تا  18متر در دقیقه) .سپس  24ساعت پس از آخرین جلسه
تمرین ،نمونه خون وریدی جهت ارزیابی غلظت سرمی  TSP1و  MMP1جمعآوری و به
آزمایشگاه منتقل گردید .برای آنالیز دادهها از آزمون تی مستقل در سطح معنیداری  p >0/05و
نرمافزار گرافپد استفاده شد.
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 MMP1موشهای صحرایی القاشده به انفارکتوس میشود ،درحالیکه اثر معنیداری ()p=0/092
متعاقب برنامه ورزشی در مقادیر سرمی  TSP1مشاهده نشد.
نتیجهگیری :نتیجه مطالعه حاضر نشان میدهد تمرین استقامتی فزاینده احتماالً باعث افزایش
 MMP1در موش صحرایی مبتال به انفارکتوس میوکارد میشود که میتواند نقش مهمی در
فرآیندهای آنژیوژنز و جایگزینی مویرگهای بستهشده داشته باشد.

تمامی حقوق انتشار این ا ثر ،متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اراک میباشد.
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 .1مقدمه

فرآیندهای آنژیوژنیک و آنژیواستاتیک از اهمیت خاصی برای

بیماریهای قلبی-عروقی دلیل اصلی مرگومیر در جوامع مدرن

توانبخشی بعد از یک رویداد ایسکمیک برخوردار هست (.)1

هست و انفارکتوس میوکارد ()Myocardial Infarction-MI

از مهمترین عوامل مؤثر در آن میتوان به ماتریکس

از شایعترین علل آن هست .همچنین پیشبینیشده است که

متالوپروتئینازMatrix Metalloproteinase-1 -MMP-( 1-

 36درصد کل مرگومیرهای جهانی را تا سال  2020در بر

 )1و ترمبوسپوندین)Thrombospondin-1-TSP-1( 1-

خواهد داشت ( .)1از اینرو  MIبـیش از همـه توجـه و نگرانی

اشاره نمود ( MMPs .)4از خانواده آنزیمهای آندوژن ،کالژناز

متخصصین قلب را به خود اختصاص داده است .یکی از مهمترین

بینابینی و وابسته به روی و کلسیم میباشند که باعث تجزیه

سازگاریها در این عارضه آنژیوژنز هست .به فرآیند تکثیر فعال

پروتئین ماتریکس خارج سلولی (Extracellular Matrix -

سلولهای اندوتلیال ،تشکیل رگهای فعال ،رشد و تکامل عروق

 )ECMمیشوند MMPs .مسئول بازسازی  ECMدر شماری

خونی جدید از طریق جوانهزدن سلولهای اندوتلیوم عروق قبلی

از فرآیندهای فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی میباشند .امروزه

آنژیوژنز گفته میشود ( .)1در بزرگساالن این فرآیند یک امر

خانواده  MMPاز بیش از  20نوع پروتئین مجزا و منحصربهفرد

ذاتی در واکنش به کاهش اکسیژن میوکارد هست و حتی در

تشکیل شده است .اکثر این آنزیمها غیرفعال بود و در ECM

غیاب هایپوکسی نیز صورت میگیرد .کاهش فشار سهمی

فعال میشوند .تحقیقات نشان داده که MMPsهای مهمی که

اکسیژن به دلیل تمرین ورزشی از مهمترین علل آنژیوژنز هست

نقش بیشتری در بازسازی میوکارد و کالژناز دارندMMP-1 ،

که این امر در تنظیم باالدستی فاکتور رشد اندوتلیال عروق

و  ،MMP-13گالتینازهای  MMP-2و ،MMP-9

( )Vascular Endothelial Growth Factor - VEGFدیده

استرومیلیزین  MMP-3و نوع غشایی  MMP-14هستند ،این

شده است .افزایش عامل القای هایپوکسی (Hypoxia-

نوع از  MMPsبیشترین تجزیه را در کالژنهای نوع  1و  3در

 )inducible factor 1-alpha -HIF-1aو پروتئین VEGF

 ECMقلبی بر عهده دارند ( .)5به دلیل ایسکمی ایجادشده و

پس از سازگاری با ورزش تأیید و ایجاد رگ جدید نشان داده

ضعف در خونرسانی به میوسیتهای قلبی آنزیمهای

شده است ( .)2عوامل آنژیوژنز و آنتیآنژیوژنز با اتصال به

پروتئولیتیک  MMP-1ترشح میشود .این امر در هضم بسیاری

گیرندههای خود ،موجب فعالشدن اندوتلیوم میشود .با

از ترکیبات ماتریکس خارج سلولی و بافت غشاء پایه نقش مهمی

فعالسازی سلولهاى اندوتلیال ،انواع خاصى از متالوپروتئینازها

دارد و از این لحاظ در فرآیندهای طبیعی و غیرطبیعی بافتها

از سلولهاى مدنظر ترشح شده که بهنوبه خود غشای پایه را

اهمیت دارد و ارتباط قوی بین بیان  MMP-1و آترواسکلروسیز

تجزیه میکنند .با هضم غشای پایه ،زمینه تکثیر و مهاجرت

گزارش شده است ( .)6از آنجا که مقدار کالژن  Іقلبی 85

صحرایی سلولهاى اندوتلیال فراهم میشود .در پایان،

درصد کل کالژنهای قلبی را تشکیل داده است و بیشترین

پریسایتها (سلولهای اطراف اندوتلیال) و سلولهاى عضله

تخریب در کالژن  Іبهواسطه  MMP-1صورت میپذیرد،

صاف براى پایداری رگ خونى جدید به آن اضافه میشوند.

آزادشدن این آنزیم در ایجاد آنژیوژنز بسیار اهمیت دارد .برخالف

فاکتورهای محیطی مانند نیروهای همودینامیک ،فشار و جریان

این امر ،خیلی از پژوهشها ویژگیهای آنژیواستاتیکی TSP-1

خون تعیینکننده تبدیل رگ به شریان یا ورید میباشند که

که از مهمترین فاکتورهای آنژیواستایکی است را در افراد سالم

عوامل ژنتیکی نقش بسیار مهمی در این فرآیند دارند ( .)3با

که ترشح کمتری دارد ،نشان داده است .البته شایان ذکر است

توجه به اینکه  70درصد بیماران  MIحاد بهواسطه زخمهای

نقش آنتیآنژیوژنز  TSPهنوز دقیقاً معین نشده است ( ،)7اما

آترواسکلروزیس مالیم حادث میگردند ،ایجاد تعادل بین

تحقیقات نشان داده که با مهاجرت سلولی و القای آپوپتوز،
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سلولهای اندوتلیال را مهار میکند TSP .از  4ساختار مرتبط

مختلف اثرات مثبت ورزشی بر جنبههای مختلف سالمت قلب

با گلیکوپروتیئنهای  ECMاست.

بیماران مبتال به میوکارد انفارکتوس مورد توجه قرار گرفته

از بین این مولکولها  TSP-1یک گلیکوپروتئین تریمر 450

است ،اما سازوکارهای فیزیولوژیک (با رویکرد عوامل التهابی)

کیلو دالتون ( )kDaبا یک زنجیره مولکولی به وزن 145

آنها بهخوبی روشن نیست ،از اینرو ،محققان مطالعه حاضر

کیلودالتون میباشد TSP .بهوسیله سلولهای اندوتلیال،

برآنند تا اثر  8هفته تمرینات استقامتی فزاینده را بر فعالیت

مونوسیتها ،ماکروفاژها ،فیبروبالستها و عضالت صاف تولید

سرمی  MMP-1و TSP-1در موشهای صحرایی نر مبتال به

میشود ( .)8موشهای صحرایی فاقد  TSP-1مویرگهای

انفارکتوس میوکارد بررسی نمایند.

بیشتری در عضله اسکلتی و قلب و  67درصد زمان واماندگی
کمتری دارند ( )9که موافق با اثرات  MMP-1است .به نظر

 .2مواد و روشها

میرسد تمرینات ورزشی در نمونههای سالم و بیمار منجر به

نمونهها و محیط پژوهش

افزایش  MMP-1میشود ،ولی در مورد  TSP-1نتایج متفاوت

در پژوهش حاضر 20 ،سر موش صحرایی نر نژاد ویستار 8

است .کیوال و همکاران ( )2008در مطالعات متعددی اثرات

هفتهای با میانگین وزنی  230±30گرم از بیمارستان بقیهاهلل

مثبت تمرینات استقامتی را در ایجاد رگ جدید در افراد سالم

(عج) تهران خریداری شد .این حیوانات در قفسهای پلی

تأیید کردهاند .همچنین نشان دادند موشهای صحرایی سالم

کربنات در شرایط کنترلشده محیطی با دمای  22±2درجه

پاسخهای آنژیوژنیکی باالتری در مقایسه با موشهای صحرایی

سانتیگراد ،رطوبت  50±5و چرخه روشنایی -تاریکی 12:12

دیابتی دارند ،ولی فعالیت ورزشی موجب افزایش بیان عامل

ساعت با دسترسی آزاد به آب و غذای ویژه موشهای صحرایی

آنژیوستاتیک  TSP-1در موشهای صحرایی مبتال به دیابت در

نگهداری شدند .پس از انتقال حیوانات به محیط پژوهش به

مقایسه با موشهای صحرایی سالم میشود ( .)10الفرت و

مدت  1هفته در شرایط جدید نگهداری شدند .حیوانات پس از

همکاران ( )2006نشان دادند تمرین  8هفتهای با سرعت  15تا

سازگاری با محیط آزمایشگاه بهطور تصادفی به دو گروه 10تایی

 18متر در دقیقه و شیب  10درجه ،به دنبال  1ساعت تمرین

شامل گروه انفارکتوس میوکارد ( )MIیا کنترل ،گروه تمرین

در  5روز در هفته ،بر روی موشهای صحرایی پیر ویستار منجر

استقامتی فزاینده ( )Ex.MIیا تمرین تقسیم شدند.

به کاهش بیان  TSP-1 mRNAمیشود ( .)11هویر و همکاران

آشنایی با تردمیل

( )2012نشان دادند تمرینات هوازی  4هفتهای بر روی مردان

برنامه آشنایی در هفته دوم ،به مدت یک هفته ،در هرروز و برای

سالم منجر به تغییرات غیرمعنیدار سطوح  TSP-1افراد

 10دقیقه با سرعت  8متر در دقیقه روی نوار گردان (دانش

میشود ( .)12زو و همکاران ( )2008در تحقیقی که بر

ساالر ایرانیان مدل  )DSI-580صورت پذیرفت ( .)16بررسیها

موشهای صحرایی مبتال به انفارکتوس انجام دادند به این نتیجه

نشان داده است که این میزان تمرین در حدی نیست که منجر

رسیدند که نسبت  MMP-1/TIMP-1در گروه تمرین بیشتر

به تغییر بارزی در ظرفیت هوازی شود .برای تحریک دویدن در

از گروه غیرورزشی بوده است ( .)13دانلی و همکاران ()2014

مرحله آشناسازی موشهای صحرایی روی نوارگردان از طریق

به بررسی یک برنامه تمرین هوازی در افراد با سندرم متابولیک

شرطیسازی به صدا و تحریک ،آموزش داده شد تا از نزدیک

پرداختند که با کاهش میزان  MMP-1بعد از تمرین مواجه

شدن ،استراحت و برخورد با بخش شوک الکتریکی در بخش

شدند ( .)14چادلر و همکاران ( )2016در یک تمرین هوازی

انتهای دستگاه خودداری کنند.

نشان دادند سطوح  TSP-1در طبیعیسازی عروق بیماران
تومور افزایش پیدا کرده است ( .)15بههرحال در مطالعات
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القای انفارکتوس میوکارد

انتخاب و تحت شرایط آزمایش جهت اطمینان از القای

جهت ایجاد انفارکتوس میوکارد از تزریق زیر جلدی

انفارکتوس قرارگرفتند .انفارکتوس قلبی بر اسـاس عالئم بـالینی

ایزوپروترونول (ساخت شرکت سیگما آمریکا) به میزان 150

و تغییـرات الکتروکـاردیوگرافی (باال رفتن قطعه  STکه در

میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (( )17از ترازوی

شکل  1سمت راست نشان داده شده است) همـراه بـا افزایش

دیجیتال آزمایشگاهی سارتریوس مدل MSE224S-000-DU

آنزیمهای قلبی مانند مارکر تروپونین قلبی Cardiac ( I

با دقت یک دههزارم گرم ساخت آلمان) استفاده شد .این ماده

 )Troponin I- cTnIبوده که در موشهای انفارکتوسی برابر با

در محلول نرمال سالین ( 0/05سیسی) رقیقشده و در دو روز

 294/168پیکوگرم بر میلیلیتر بوده و در موشهای سالم

متوالی با فاصله  24ساعت استفاده شد .این ماده در مدلهای

شناسایی نشد .تروپونین  Iباالترین حساسیت را به آسیب سلولی

حیوانی بهویژه موشهای صحرایی یکی از روشهای رایج القای

میوکارد دارند و یک روش تشخیصی اصلی بهحساب میآیند

میوکارد انفارکتوس است ( .)18بعد از گذشت  48ساعت از

(.)19

آخرین تزریق از هر گروه چند موش صحرایی بهصورت تصادفی

شکل  .1الکتروکاردیوگرام موش صحرایی سالم (سمت چپ) و مبتال شده به انفارکتوس میوکارد (سمت راست)

برنامه تمرینی

اخالقی سعی شد از هرگونه آزار جسمی و روش غیرضروری

برنامه تمرین استقامتی فزاینده شامل  8هفته دویدن روی

اجتناب شود .عمل خونگیری بعد از بیهوشی مستقیم از دهلیز

نوارگردان ،در  3روز غیرمتوالی به مدت  20دقیقه و سرعت 12

سمت راست قلب موشهای صحرایی با سرنگهای تیوبدار 10

متر در دقیقه آغاز شد .در ادامه تمرین ،هر هفته  5دقیقه به

سیسی صورت گرفت .خونگرفته شده در لولههای ژلدار کالته

مدت تمرین اضافه گردید تا به  50دقیقه رسید .همچنین

ساده با درپوش قرمز ریخته شد و پس از قرارگرفتن به مدت

سرعت تردمیل در هر هفته  1متر در دقیقه اضافه شد تا

 10دقیقه در شرایط دمای محیط و لخته زدن در سانتریوفوژ

درنهایت به  18متر در دقیقه رسید .این برنامه تمرینی با شیب

(هرمل آلمان به مدل  )Z200Aبرای  5دقیقه و با  5000دور

صفر بوده که با  3دقیقه گرمکردن و سردکردن با سرعت  7متر

در دقیقه گذاشته شد .سپس نمونههای سرمی برای آنالیز

در دقیقه انجام پذیرفت (. )20

بیوشیمیایی در دمای  -70درجه سانتیگراد قرار داده شد .جهت

خونگیری و ارزیابی بیوشیمیایی

تعیین مقادیر سرمی ( TSP-1 ،MMP-1و  )cT-nIاز روش

گروهها  24ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی با کتامین (75

الیزا ( )ELISAبر اساس دستورالعمل کارخانه سازنده کیتهای

میلیگرم در کیلوگرم) و زایالزین ( 10میلیگرم در کیلوگرم)

شرکت ایست بیوفارم (با ضریب تغییرات برون آزمونی کمتر از

بیهوش و کشته شدند .در مراحل مختلف ضمن رعایت مسائل
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 1/4 ،10و  8درصد و حساسیت روش اندازهگیری  0/05و 0/2

مبتال به انفارکتوس میوکارد تمرین کرده از 3/416±0/368

نانوگرم بر میلیلیتر و  7/8پیکوگرم بر میلیلیتر) استفاده شد.

نانوگرم بر میلیلیتر به  3/863±0/455نانوگرم بر میلیلیتر

تحلیل آماری

افزایش داشته است و این تفاوت معنیدار ( t= 2/158و

در پژوهش حاضر بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،از روش

 )p=0/048است .همچنین مقادیر سرمی  TSP1در نمودار 2

تحقیقی پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .پس از تأیید

نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد درحالیکه مقادیر

توزیع نرمال دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک ،برای

 TSP1از  9/787±2/064نانوگرم بر میلیلیتر به

مقایسه میانگین بین گروهی ،آزمون آماری تی مستقل بهکار

 21/2±655/079نانوگرم بر میلیلیتر افزایش پیدا کرده است،

گرفته شد .تجزیهوتحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار آماری

اما این تغییرات در مقایسه با گروه شاهد انفارکتوس میوکارد

گرافپد (نسخه  )6در سطح معنیداری  p<0/05و سطح

غیرمعنیدار ( t= 1/804و  )p=0/092است.

اطمینان  95درصد انجام شد.
 .3مالحظات اخالقی
این مطالعه با کد اخالق IR.IAU.ARAK.REC.1397.007

توسط کمیته اخالق پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
به تصویب رسیده است.
 .4یافتهها
اطالعات مربوط به وزن موشهای صحرایی در طول تحقیق در
جدول  1ارائه شده است .وزن گروههای موردبررسی قبل از
شروع تمرین تفاوت معنیداری نداشت ( ،)p=0/770همچنین
در پایان مطالعه نیز اختالف معنیداری بین دو گروه در وزن
موشهای صحرایی مشاهده نشد (.)p=0/398

نمودار  .1میزان تغییرات  MMP-1در گروه انفارکتوس (کنترل) و انفارکتوس-
تمرین * .نشانه اختالف معنیداری در سطح (.)p>0/05

جدول  .1میانگین و انحراف معیار تغییرات وزن موشهای صحرایی در طول
مطالعه
گروه
وزن به گرم
تمرین
کنترل
4±224
4±243
وزن اولیه
5±268
5±269
وزن میانی
13±281
5±294
وزن نهایی
57
51
تغییر وزن اولیه و نهایی
*اختالف آماری معنیدار ()p<0/05

در نمودار  1غلظت سرمی  MMP-1در مقایسه با گروه شاهد،
پس از  8هفته تمرین استقامتی فزاینده نشان داده شده است.
نتایج نشان میدهد که سطوح  MMP-1در موشهای صحرایی

نمودار  .2میزان تغییرات  TSP-1گروه انفارکتوس (کنترل) و انفارکتوس-تمرین.
* نشانه اختالف معنیداری در سطح (.)p>0/05
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 .5بحث

 TIMP-1سطوح  mRNAدر گروه انفارکتوس-تمرین کاهش

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر  8هفته فعالیت ورزشی

معنیداری نسبت به گروه انفارکتوس-غیرورزشی داشته است.

استقامتی فزاینده بر سطوح سرمی  MMP-1و TSP-1

همچنین نسبت  MMP-1/TIMP-1در گروه انفارکتوس-

موش های صحرایی القاشده به انفارکتوس میوکارد توسط

تمرین ،معنیداری باالتری نسبت به گروه انفارکتوس-

ایزوپرترونول در خصوص روند ایجاد آنژیوژنر بوده است .از

غیرورزشی داشت و در گروه شم (سالم) تفاوت معنیداری

یافتههای مهم این پژوهش مشاهده افزایش معنیدار در سطوح

مشاهده نشد که نشان از افزایش مقادیر سطوح  MMP-1در

سرمی  MMP-1در گروه تمرین استقامتی فزاینده و افزایش

گروه تمرین بوده است ( .)13یورسو و همکاران ( )2009اثرات

غیرمعنیدار سطوح سرمی  TSP-1است .همچنین ،این

 8هفته تمرینات ورزشی روی مردان را قبل و بعد از یک جلسه

تمرینات تغییرات معنیداری در وزن ابتدایی و نهایی گروهها

تمرین مقاومتی با شدت باال (که بعد از تمرین مقاومتی شدید

نداشته است.

به دو گروه تمرینات سبک و مقاومتی تقسیم شدند) بر روی

علت فعالشدن آنزیمهای کالژنازها در بدن به دلیل آسیب به

 MMPsدر سه حالت قبل ،حین و بعد تمرین بررسی کردند.

ساختار میکروآناتومیکی بافتهای قلبی و اسکلتی بدن میباشد

نتایج نشان داد تمرینات مقاومتی حاد منجر به افزایش 24/4

( .)21تحقیقات نشان داده است که تجزیه بخشهای ECM

درصدی غلظت سرمی  MMP-1از ابتدای تمرین تا میان تمرین

تحت شرایط فیزیولوژیکی از قبیل رشد جنین و بهبود زخم مهم

شد .غلظت  MMP-2در گروه تمرین سبک  35درصد از شروع

است ،اما بهصورت موقتی ،گذرا و موضعی کنترل میشود ()22؛

تا اواسط تمرین کاهش داشت ،غلظت  MMP-3در گروه تمرین

اما برخی از بیماریها و فرآیندهای پاتولوژیک با محرکهای

سبک  39درصد از شروع تمرین تا اواسط آن با کاهش همراه

میکروبی ،شیمیایی و به دنبال استرسهای فیزیکی و مکانیکی

بود و درنهایت غلظت  MMP-9در گروه تمرین سبک 130

از قبیل فعالیتهای ورزشی ،منجر به واکنشهای التهابی ،با

درصد از وسط تمرین تا پایان و همچنین در تمرین مقاومتی از

فعالسازی هیستامین یا سایتوکاینهای پیشالتهابی مانند

شروع تا پایان تمرین افزایش یافت (.)24

اینترلوکین آلفا ،فاکتور نکروز تومور بتا ،گاما اینترفرون،

در تحقیق کواک و همکاران ( 12 ،)2011هفته تمرین هوازی

رادیکالهای آزاد مانند نیتریک اکساید میشوند ( .)22همچنین

بر موشهای پیر صحرایی برای  45دقیقه 7 ،روز در هفته و برای

 HIFدر شرایط هایپوکسی منجر به تولید پروتئینازها ،هیدروژن

 10/5متر در دقیقه و موشهای جوان با سرعت  22متر در

پراکسیداز و فسفولیپید میشود .این عوامل با هدف شکستن

دقیقه نشان داد که تمرین ورزشی منجر به افزایش MMP-1

بافت نکروتیک منجر به تحریک فرآیند التهابی میشوند (.)21

در هر دو گروه تمرینی موشهای جوان و پیر نسبت به گروه

در بین علل التهابی بیانشده پروتئینازها آخرین حلقه از زنجیره

غیرفعال میشود ( .)25در تحقیق تانکاتا و همکاران ()2017

بزرگی از واسطههای ایمنی و التهابی در پاسخ به انواع متفاوتی

بر مقادیر پالسمای  MMP-1و  TIMP-1موشهای ویستار

از ورزشها میباشند .درواقع میتوان گفت هایپوکسی از

آلبینو سالم در سه گروه کنترل ،حاد ( 1هفته تردمیل ،برای 3

مهمترین محرکهای شروعکننده آنژیوژنز مویرگی است که

روز در هفته ،برای  10دقیقه در روز و سرعت  20متر در دقیقه)

محرکی بر ترشح این آنزیمها میباشد .بیشترین گزارشهای

و تمرین هوازی ( 4هفته تردمیل ،برای  7روز در هفته60 ،

حاصل از مطالعات پیشین در خصوص فعالیت  ،MMPsبعد از

دقیقه در روز و با سرعت  0/1متر در دقیقه) ،تغییر معنیداری

یک جلسه حاد تمرینی در جریان خون و عضالت است (.)23

در بین گروهها نشان داده نشد ( )26که این امر میتواند به دلیل

زو و همکاران ( )2008تأثیر  8هفته تمرین استقامتی را بر

شدت و مدت کم دوره تحقیقی باشد.

موشهای صحرایی انفارکتوسی بررسی کردند و نشان دادند
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همانند تحقیقی که بر روی موشهای سوری صورت گرفته،

گروه شاهد و تمرین افزایش معنیدار داشته است و افزایش آن

افزایش فعالیت سطوح سرمی  MMP-1موشهای صحرایی در

در گروه دیابتی بیشتر از گروه دیابتی-تمرین بوده است (.)29

این تحقیق احتماالً بیانگر تأثیر حفاظتی تمرینات هوازی

الفرت و همکاران ( )2006نتایج متناقضی پیرامون تغییرات

فزاینده بر شاخصهای فیبرز بیماران میوکارد قلبی است ()27

 TSP-1به تمرینات ورزشی گزارش کردهاند .آنها نشان دادند

و این امر در پیشگیری از عوارض احتمالی ناشی از آن از طریق

که تمرین حاد ورزشی  3تا  5روز منجر به کاهش

افزایش فعالیت این آنزیم آنژیوژنزی است و در کلیه تحقیقات

 TSP-1 mRNAدر پاسخ به تمرین شده ،همچنین  8هفته

افزایش آن نشان داده شده است .به نظر میرسد پروتکل ورزشی

برنامه تمرین ورزشی به همراه تمرین حاد و گروه تمرینی

اخیر در شرایط پاتولوژیک تأثیر معنیدار دارد و منجر به

هایپوکسی مزمن باعث کاهش بیان  TSP-1mRNAدر عضله

سازگاری در بیماران انفارکتوس میوکاردی شده و تأثیرات آن

دوقلوی موشهای صحرایی نسبت به تمرین ورزشی در

متأثر از شدت ،مدت و تعداد جلسات تمرینی است.

موشهای صحرایی سالم و پیر شده است ( ،)11برعکس هویر و

نقش  TSP-1در بافت قلب بهعنوان یک مهارگر آنژیوژنز تاکنون

همکاران ( ،)2012در تحقیق خود به بررسی اثرات تمرین حاد

بهدرستی مشخص نشده است؛ اما اکثر تحقیقات نشان دادهاند

ورزشی و  4هفته تمرین ورزشی دوچرخهسواری روی افراد

که این عامل از طریق کاهش تکثیر و افزایش آپوپتوز سلولهای

غیرورزشکار سالم پرداختند .نتایج نشان داد تمرین حاد منجر

اندوتلیال موجب مهار آنژیوژنز میشود ( .)7برخی از مطالعات

به افزایش  mRNAپروتئین  TSP-1نسبت به استراحت

نشان دادهاند  TSP-1در شکل محلول یا در محدوده ماتریکس

میشود ( )12که با نتایج تحقیق الفرت و همکاران ()2006

میتواند منجر به تحریک آنژیوژنزی گردد ( .)28این فرآیند از

( )11همسو بوده است .همچنین تمرینات هوازی  4هفتهای

راه بیشترشحی عوامل درگیر در آنژیوژنز رخ میدهد و سپس

منجر به تغییرات غیرمعنیدار سطوح  TSP-1این افراد شد که

با ترشح این عوامل ،باعث فعالشدن مسیرهای پیامدهی

به نظر میرسد ناشی از دوره زمان کوتاهتر تمرین ورزشی باشد

 Akt/eNOSمیشود و سرانجام به بهترشدن آنژیوژنز و

( )11که با نتایج این تحقیق همسو است .استنیما و همکاران

بازسازی بافت ایسکمی منجر میگردد ( .)28کیوال و همکاران

( )2003افزایش بیان  TSP-1دیواره عروق موشهای صحرایی

( )2008نشان دادند موشهای صحرایی سالم پاسخهای

دیابتی را مشاهده کردند و بیان میدارند که این عامل میتواند

آنژیوژنیک باالتری نسبت به فعالیت ورزشی  1ساعت با سرعت

به دلیل واکنش مستقیم سلولهای عروقی به غلظت گلوکز

 21متر در دقیقه و شیب  2/5درجه در مقایسه با موشهای

( )Glcبوده که میتواند بین دیابت و مشکالت آترواسکلروسیزی

صحرایی مبتال به دیابت از خود نشان میدهند ،ولی فعالیت

ارتباط برقرار کند (.)30

ورزشی موجب افزایش بیان عامل آنژیوستاتیک  TSP-1در

تحقیقی که به بررسی تأثیر تمرینات ورزشی فزاینده بر سطوح

موشهای صحرایی مبتال به دیابت در مقایسه با موشهای

 MMP-1و  TSP-1بیماران میوکارد انفارکتوسی پرداخته باشد

صحرایی سالم میشود که به نظر یک رخداد محافظتی است

مشاهده نشد و این امر از محدودیتهای تحقیق حاضر محسوب

( .)10کیوال و همکاران ( )2006همچنین در تحقیقی دیگر بر

میشود .اما یافتههای ما در ارتباط با افزایش سطوح سرمی

روی موشهای سوری دیابتی شده ،در سه بازه زمانی  1هفتهای،

 MMP-1در گروه تمرینات استقامتی همسو با یافتههای

 3هفتهای و  5هفتهای که به تمرین ورزشی (یک ساعت در روز

تحقیقات انجامشده در بیماران بوده است .در خصوص TSP-1

با سرعت  21متر در دقیقه با شیب  2/5درصد) پرداختند ،نشان

تحقیقات موافق و مخالفی وجود دارد که به نظر متأثر از بیماری

دادند مقادیر  TSP-1گروههای دیابت و دیابت-تمرین نسبت به

و شرایط برنامه تمرینی است.
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ملکی پویا و همکاران

 .6نتیجهگیری

قدردانی خود را از کلیه کسانی که در انجام آن همکاری داشتند،

درمجموع ،یافتههای تحقیق حاضر حاکی از افزایش سطوح

ابراز میدارند.

سرمی  MMP-1در گروه تمرین استقامتی و احتماالً بهبود روند
آنژیوژنز و ایجاد عروق مویرگی جدید در راستای افزایش

 .8سهم نویسندگان

خونرسانی به مناطق آسیبدیده است.

تمامی نویسندگان معیارهای استاندارد نویسندگی بر اساس
پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا

 .7تقدیر و تشکر
این مقاله حاصل رساله دکتری به شماره دانشجویی
 950462033و بخشی از پژوهانه نویسنده مسئول میباشد و
هیچگونه حامی مالی نداشته است .نویسندگان مراتب تشکر و

بودند.
 .9تضاد منافع
نویسندگان اعالم میدارند که هیچگونه تضاد منافعی در پژوهش
حاضر وجود ندارد.
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