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Abstract
Introduction: Resistance exercises have beneficial effects on the health of the cardiovascular system and can be
an effective treatment for a variety of clinical conditions, such as heart disease. The purpose of this study was to
determine the effect of resistance training on serum hs-CTnI and NT-proBNP levels in elderly men.
Methods: This study was a semi-experimental design with pretest-posttest design. 24 subjects were selected
from among elderly men of Karaj (age: 72 ± 25.5, weight: 73.4 ± 13.3, BMI: 27.1 ± 4.1) as the subjects of this
study and randomly divided into 2 groups of resistance training (12 subjects) and control (12 subjects). The
protocol of resistance training was designed for eight weeks and three sessions per week with eight movements
and each move with ten replications for the intervention group. The control group was in control of the Kahrizak
sanatorium in order to compare it with the training group and to evaluate the effect of eight weeks of pre and
post-test blood collection. To measure serum levels of NT-proBNP and hs-CTnI, the ELISA method and chemi
luminescence were used respectively. The reliability of NT-proBNP and hs-CTnI kits were identified by
identifiers (ZB-1239-H9648) and (ZB-11753S-H9648), respectively. Validity of the Kits used was determined
by a survey of laboratory experts. Data was analyzed using SPSS. 24 software.
Results: Serum levels of hs-CTnI and NT-proBNP showed a significant decrease after eight weeks of resistance
training (P < 0.05). Also, the levels of NT-proBNP in the training group were significantly reduced after eight
weeks of training compared to the control group (P < 0.05).
Conclusions: Resistance exercises reduce the levels of prognostic biomarkers of heart disease hs-CTnI and NTproBNP in older men. Therefore, providing resistance training programs can reduce the rate of atrophy of the
skeletal and cardiac muscles and the phenomenon of sarcopenia, which occurs in old age, and maintain the levels
of cardiac biomarkers in optimal conditions.
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مقدمه :تمرین مقاومتی اثرات مفیدی بر سالمت سیستم قلبی عروقی داشته و میتواند یک درمان مؤثر برای شرایط بالینی مختلف
مانند بیماری قلبی باشد .هدف از مطالعه حاضر ،تعیین اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی تروپونین آی با حساسیت باال ( height
 )sensitive Cardiac troponin Iو پپتید ناتریورتیک مغزی ( )N-terminal proBrain Natriuretic Peptedمردان
سالمندمیباشد.
روش کار :این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون -پس آزمون بود 22 .نفر به صورت انتخابی از بین مردان سالمند شهر
کرج (سن ،12 ± 2/22:وزن ،10/2 ± 70/0:شاخص توده بدنی )21/7 ± 2/0:به عنوان آزمودنیهای پژوهش حاضر انتخاب و به صورت
تصادفی در  2گروه تمرین مقاومتی ( 72نفر) وکنترل ( 72نفر) تقسیم شدند .پروتکل تمرین مقاومتی بهمدت هشت هفتهو سه جلسه
در هر هفته با هشت حرکت و هر حرکت با ده تکرار برای گروه مداخله طراحی گردید .گروه کنترل نیز به منظور مقایسه با گروه تمرین
و بررسی اثر زمان هشت هفتهای خونگیری پیش و پسآزمون در آسایشگاه کهریزک تحت کنترل بودند .برای اندازهگیری سطوح سرمی
 NT-proBNPو  hs-CTnIبترتیب از روش االیزا ( )ELIZAوکمی لومینسانس ( )Chemi Luminescenceاستفاده گردید .پایایی
کیتهای  NT-proBNPو  hs-CTnIبترتیب با شناسههای ( )ZB-1239-H9648و ( )ZB-11753S-H9648مشخص شد .روایی
کیتهای مورد استفاده با نظرسنجی از متخصصان آزمایشگاه مشخص گردید .دادهها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22
تحلیل شد.
یافتهها :سطوح سرمی  hs-CTnIو  NT-proBNPپس از هشت هفته تمرین مقاومتی کاهش معنیداری نشان داد (.)P > 3/32
همچنین ،سطوح  NT-proBNPگروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل ،کاهش معنیداری پس از هشت هفته تمرین مقاومتی داشت
(.)P > 3/32
نتیجه گیری :تمرین مقاومتی باعث کاهش سطوح بیومارکرهای پیش آگهی دهنده بیماریهای قلبی  hs-CTnIو NT-proBNP
در مردان سالمند میگردد .لذا ارائه برنامههای تمرین مقاومتی میتواند سرعت آتروفی عضالت اسکلتی و قلبی و پدیده سارکوپنی را
که در سالمندی اتفاق میافتد ،کاهش داده و سطوح بیومارکرهای قلبی را در شرایط مطلوب حفظ نماید.
واژگان کلیدی :تمرین مقاومتی ،تروپونین قلبی آی ،پپتید ناتریورتیک مغزی ،سالمند
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
بنابراین ،نارسایی قلبی اولین علت بستری بیماران مسن میباشد و
شیوع آن با عوارض و مرگ باال و نیز با هزینههای مراقبتی درمانی قابل
توجهی همراه است [ .]0 ,2از نظر بالینی ،نارسایی قلبی سندرومی
دارای عالئم (به عنوان مثال تنگی نفس و خستگی) و نشانههایی به

گذر از میانسالی به سالمندی با تغییرات و کاهش تدریجی در
فرایندهای فیزیولوژیکی متعددی همراه است که منجر به افزایش خطر
بروز عوارض و بیماریهایی برای سالمتی میشود [ .]7افزایش سن
منجر به افزایش شیوع نارسایی قلب ( )HF: heart failureمیشود.
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proBNPنشانگر مفیدی برای آسیب قلبی خاموش میباشد [.]70
فعالیت بدنی منظم با کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی همراه است
[ .]71تمرین مقاومتی ( )RT: Resistance Trainingکه به عنوان
تمرین قدرتی نیز شناخته شده است ،یک روش تمرینی تخصص یافته
مناسب به منظور افزایش قدرت ،استقامت و توان عضالنی میباشد .در
پاسخ به این نوع تمرین ،هر دو نوع عضله اسکلتی و قلبی تحت تأثیر
قرار میگیرند [ .]71نقش تمرین مقاومتی در بهبود پارامترهای قلبی
عروقی حتی در شرایط بیماری نیز تا حدودی درک شده است .براین
اساس ،مطالعات نشان دادهاند که تمرین مقاومتی اثرات مفیدی بر
سیستم قلبی عروقی داشته و بهطور بالقوه میتواند یک درمان مؤثر
برای شرایط بالینی مختلف مانند بیماری قلبی باشد [ .]23 ,73با این
حال ،سازگاریهای مولکولی قلبی عروقی در اثرتمرین مقاومتی نسبت
به تمرین هوازی در زمینه توسعه سالمت قلبی عروقی کمتر درک شده
است hs-CTnI .و  NT-proBNPبه عنوان عوامل پیشبینی کننده
برای انواع بیماریهای قلبی عروقی مانند نارسایی قلبی ،تحت تأثیر
تمرین و فعالیت ورزشی قرار میگیرند .بر این اساس Hager ،و
همکاران نشان دادند که سطوح  NT-proBNPپس از یک جلسه
فعالیت هوازی وامانده ساز در بیماران قلبی افزایش مییابد [.]27
همچنین ،در پژوهشی توسط  Scherrو همکاران مشخص گردید
سطوح  hs-CTnIو NT-proBNPافزایش معنیداری بالفاصله و 22
ساعت بعد از مسابقه نسبت به یک هفته قبل از مسابقه ماراتن نشان
دادند [ .]22در زمینه تمرین مقاومتی Carranza-García،و
همکاران ،اثر یک جلسه تمرین مقاومتی سنگین و مسابقه فوتبال را بر
رها شدن  CTnT،CTnIو NT-proBNPدر ورزشکاران با تجربه
( 77مرد و  73زن) بررسی کردند .تمرین مقاومتی سنگین باعث افزایش
معنادار در سطوحNT-proBNPگردید .همچنین پس از مسایقه
فوتبالCTnIو  NT-proBNPدر مردان و زنان افزایش داشت،
اماCTnTهیچ تغییری نشان نداد .این نتایح نشان میدهد تمرینهای
متناوب ورزشی منجر به بروز اختالالت متفاوتی از بیومارکرهای قلبی
با شواهد بسیار محدودی از آسیبدیدگی یا تومور میوسیت میشوند
[ .]20همچنین Valls ،و همکاران در مطالعه خود نشان دادند
غلظتهای  NT-proBNPپس از دوازده هفته تمرین مقاومتی
تغییری نداشت [ .]22افزایش مقادیر  NT-ProBNPپس از فعالیت
ورزشی ممکن است نشان دهنده فعالیت زیاد میوکارد باشد [ .]22با
این حال ،به نظر میرسد بین پاسخ و سازگاری  NT-ProBNPبه
تمرین ورزشی تفاوت وجود داشته باشد .بطوریکه ،مطالعات قبلی
کاهش سطوح  NT-ProBNPدر نتیجه تمرین ورزشی را گزارش
کردهاند [.]21-20
سالمندی و افزایش سن با تغییرات پاتولوژیکی همراه است که منجر به
افزایش خطر ابتال به بیماریهای قلبی مانند نارسایی قلبی و اختالل در
سالمت سیستمهای بدن میگردد [ .]23لذا مطالعات بالینی افزایش
سطوح hs-CTnIو  NT-ProBNPرا با افزایش سن گزارش کردند.
از سویی دیگر ،نقش بالقوه تمرین مقاومتی که میتواند به عنوان راهکار
درمانی و نیز پیشگیری کننده مؤثر بر عوامل خطرزای قلبی حتی در
شرایط بالینی مختلف مانند بیماری قلبی داشته باشد [ ،]03 ,73بر
تغییرات این دو پپتید  hs-CTnIو  NT-ProBNPدر افراد سالمند
به خوبی شناخته نشده است .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف تعیین

عنوان مثال :افزایش فشار ورید ژوگوالر ( )jugularو صدای ترق ترق
ریوی ( )cracklesاست که با کاهش یا حفظ کسر تزریقی بطن چپ
( )Left ventricular ejection fractionهمراه است .تشخیص
نارسایی قلبی به دلیل ویژگیهای نه چندان حساس و یا خاص مشکل
است به نحوی که هیچ مطالعه استاندارد طالئی برای تشخیص نارسایی
قلبی وجود ندارد [ .]2برای تشخیص و طبقه بندی آسیب قلبی و
اختالل در عملکرد آن شاخصهای متعددی مورد پایش قرار گرفتهاند
که تروپونینهای قلبی Tو  )Cardiactroponins I & T( Iاز
مهمترین و اختصاصیترین شاخصهای آسیب میوکارد و تشخیصی
انفارکتوس حاد میوکارد ()AMI: Acute myocardial infarction
میباشند .تروپونینها پروتئینهایی در عضالت اسکلتی و قلبی
میباشند که کنش میوزین با آکتین را با واسطه کلسیم در عضله تنظیم
میکنند .تروپونینهای قلبی تقریباً همیشه در بیماریهای عضالنی غیر
قلبی طبیعی بوده و در آسیب عضله قلبی زودتر از سایر نشانگرهای
پاراکلینیکی مانند کراتین کیناز نوع CK-MB: creatine kinase-( B
( Lactate
دهیدروژناز
الکتات
و
)muscle/brain
 )Dehedrogenaseافزایش مییابند و مدت زمان بیشتری در خون
باقی میمانند [ .]2تروپونینهای قلبی در شرایط غیر قلبی مانند آمبولی
ریوی ،عفونت ،نارسایی مزمن کلیوی و فعالیت ورزشی شدید نیز افزایش
مییابند [ .]0سنجش تروپونین قلبی با حساسیت باال( hs-CTnI:
 )height sensitive Cardiac troponin Iبرای اندازه گیری CTnI
در همه افراد سالم معرفی شده است .حساسیت افزایش یافته
اندازهگیری ،اجازه شناسایی زود هنگام آسیب میوکارد در بیماران
مبتالبه انفارکتوس میوکارد و همچنین شناسایی بیماران در معرض
خطر حوادث قلبی و مرگ زودرس را فراهم میکند [.]1 ,1پپتید
ناتریورتیک نوع  )BNP(Bو نوع NT-proBNP: N-( NT-B
 )terminalproBrain Natriuretic Peptedبهطور فراگیر در
دستورالعملهای بالینی به عنوان بیوماکرهایی برای تشخیص
نارساییهای قلبی و نظارت بر پیشرفت بیماری معرفی شدهاند.
پپتیدهای هورمونی  NT-proBNPو BNPبه عنوان یک پروتئین
پیشساز در پاسخ به افزایش تنش به دیواره قلبی به دلیل حجم یا فشار
بیش از حد و شرایطی دیگر مانند ایسکمی یا التهاب میوکارد سنتز و
آزاد میشوند [ .]73 ,3غلظتهای پالسمایی هر دو این هورمونها در
بیماران دارای اختالل بطن چپ (سیستولی و دیاستولی) افزایش مییابد
و اغلب در تشخیص بالینی سکته قلبی مورد استفاده قرار میگیرد
[ NT-proBNP .]77در پاسخ به سیگنالهای مختلف از جمله کشش
بیش از حد میوکارد افزایش مییابد [ ،]72که برای پیش بینی نارسایی
قلبی در هر دو جمعیت سالمند و غیر سالمند به کار میرود .همچنین،
 NT-proBNPبعد از تعدیل عوامل خطرزای کلینیکی متداول و
اختالالت قلبی ساختاری و عملکردی در جمعیت سالمند و غیر سالمند
[ ]72 ,70و نیز در بیماران نارسایی قلبی همراه با و بدون حفظ کسر
تزریقی را پیشبینی میکند [ .]72بنابراین ،به نظر میرسد ،افراد بدون
نارسایی قلبی آشکار اما با افزایش در  NT-proBNPدر معرض خطر
باال برای حوادث قلبی عروقی و مرگ میباشند [ .]72براین اساس،
اخیراً گزارش شده است که غربالگری بر اساس سطح NT-proBNP
میتواند طبقهبندی خطر ابتال به بیماری قلبی عروقی را بهبود بخشد و
منجر به شناسایی بیماران مبتال به حمله قلبی گردد ،بهطوریکه NT-
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سطوح سرمی  NTproBNPاز روش االیزای ساندویچی با استفاده از
کیت
(Human N-terminal pro-brain natriuretic peptide, NT-
 ،)proBNPبا حساسیت  2پیکوگرم بر میلیلیتر ( ،)pg/mlشرکت
 ZELL BIOآلمان و با دستگاه  Hiperionمدل
 MPRFOURPLASساخت کشور آمریکااستفاده گردید .همچنین،
سطوح  hs-CTnIبا استفاده از کیت ( Human cardiac
 ،)troponinIhs-CTnIبا حساسیت  33درصد 7 ،نانوگرم بر میلیلیتر
( )ng/mlشرکت  ZELL BIOآلمان و بادستگاه آرشیتکت
( 2333 )ARCHITECTساخت شرکت  ABBoTTآمریکا و به
روش کمی لومینسانس اندازه گیری شد .پس از اندازهگیریهای اولیه
(پیش آزمون) ،افراد گروه تمرین به مدت  1هفته و  0جلسه در هر
هفته تمرین مقاومتی را در سالن بدنسازی مرکز سالمندان کهریزک
اجرا کردند .همه افراد گروه تمرین ،در روزهای فرد و تحت نظارت
پژوهشگر در ساعات  73-77صبح تمرین مقاومتی را انجام میدادند.
پروتکل تمرین برای این افراد شامل  2دقیقه گرم کردن (جاکینگ و یا
دوچرخه سواری) ،بدنه اصلی تمرین و  2دقیقه سرد کردن (حرکات
کششی) بود .حرکات اصلی مورد استفاده  0ست با  73تکرار  13درصد
یک تکرار بیشینه  RM:Maximum repeatکه شامل هشت حرکت
پرس پا ،جلو ران ،پشت پا ،ساق پا ،پرس سینه ،قایقی ،پشت بازو و جلو
بازو بود .پروتکل تمرینی یک افزایش تدریجی در شدت و مدت برای
دو هفته اول بهمنظور به حداقل رساندن درد عضالنی و کاهش آسیب
داشت .بین هر یک از ستها یک دقیقه و بین هر یک از حرکات دو
دقیقه استراحت وجود داشت .مقاومت زمانی افزایش مییافت که
آزمودنی قادر به تکمیل  73تکرار درست در ست سوم برای  2جلسه
متوالی باشد .میزان  1 RMدر انتهای هفته چهارم اندازه گیری و شدت
تمرین نیز به همین صورت تنظیم شد [ .]07گروه کنترل به فعالیتهای
روزانه میپرداختند و فعالیت ورزشی نداشتند .به منظور از بین بردن
اثر موقتی تمرین ،تمامی اندازهگیریهای ترکیب بدنی و ارزیابیهای
بیوشیمیایی (در پیش آزمون) 21 ،ساعت پس از آخرین جلسه اجرای
پروتکل تمرین تکرار گردید .به منظور بررسی اثر تمرین مقاومتی بر
میزان تغییرات سطوح سرمی  hs-CTnIو  NT-proBNPدر مردان
سالمند ،از طرح پژوهشی طرح درون گروهی و بین گروهی استفاده
شد .برای اینمنظور ،یک متغیر درون گروهی به نام زمان (شامل پیش
آزمون و پس آزمون) و یک متغیر سطح فعالیت یا گروه (شامل دو گروه
تمرین مقاومتی و کنترل) در مطالعه وارد شد .لذا برای تحلیل دادههای
واریانس مختلط از یک متغیر درون گروهی (دو سطح) و یک متغیر بین
گروهی به نام گروه (دو سطح) استفاده شد .جهت بررسی دقیق
اختالفات ممکن بین گروهها و مراحل اندازهگیری ،از آزمون  tمستقل
و  tزوجی استفاده گردید .تمامی محاسبات با استفاده از نرم افزار اس
پی اس اس نسخه  22در سطح معنیداری ( )P > 3/32انجام گرفت.

اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی تروپونین Iبا حساسیت باال
( )height sensitive Cardiac troponin Iو پپتید ناتریورتیک
مغزی ( )N-terminal proBrain Natriuretic Peptedمردان
سالمندانجام شد.

روش کار
پژوهش حاضر ،به لحاظ روش از نوع نیمه تجربی و به لحاظ گردآوری
دادهها ،به روش آزمایشی میدانی پیشآزمون با پسآزمون همراه با گروه
کنترل است .جامعه آماری این پژوهش ،شامل مردان سالمند (11-02
سال) غیرفعال مرکز سالمندان کهریزک استان البرز (شهر کرج) بود که
بر اساس خود اظهاری فاقد سابقه فعالیت بدنی منظم در طی یک سال
گذشته بوده و منعی برای برنامه ورزشی نداشتند .پس از هماهنگیهای
اولیه با رئیس مرکز سالمندان کهریزک ،به منظور آشنایی با پروتکلهای
تمرینی پژوهش حاضر و آثار و نتایج شرکت در پژوهش ،جلسه توجیهی
با سالمندان این مرکز انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه حاضر ،عدم
داشتن بیماریهای قلبی عروقی ،دیابت ،فشار خون ،عدم استعمال
دخانیات و الکل ،عدم مصرف دارو و مکملهای ورزشی نداشتن سابقه
منظم حضور در فعالیت ورزشی در یک سال اخیر و قرار گرفتن در
محدوده سنی  11-02سال بود .به بیان دیگر ،معیارهای خروج هر دو
گروه شامل قرار گرفتن در وضعیت بیماری ،استعمال دخانیات ،مصرف
دارو و مکملهای ورزشی و غیبت بیش از دو جلسه در طول دوره (برای
گروه تمرین) بود .پس از اخذ رضایتنامه کتبی از آزمودنیها و اطمینان
از سالمتی این افراد (توسط پزشک) بهمنظور بررسی عدم مشکل جهت
حضور در برنامه منظم ورزشی 22 ،نفر بهصورت هدفمند به عنوان نمونه
پژوهش حاضر از جامعه در دسترس انتخاب شدند .برای این کار ،با
مشورت پزشک حاضر در مرکز و بررسی پروندههای مربوطه با همکاری
رئیس بخش مراقبت روزانه سالمندان که دارای دکتری تربیت بدنی
بودند ،افرادی که توانایی اجرای تمرینات مقاومتی را داشتند به شکل
هدفمند و به صورت تصادفی ساده در  2گروه -7تمرین مقاومتی (72
نفر) و  -2کنترل ( 72نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند .ضمن این که،
آزمودنیها مجاز بودند در هر زمان و به هر دلیلی از ادامه شرکت در
پژوهش انصراف دهند و هیچ اجباری در این زمینه وجود نداشت .با
توجه به تأیید سالمت آزمودنیها توسط پزشک مرکز ،عدم فعالیت
آزمودنیها و بررسی منابع مختلف ،یک هفته قبل از اجرای پروتکلهای
پژوهش حاضر ،ارزیابیهای پیش آزمون شامل اندازهگیری ترکیب بدنی،
آمادگی جسمانی و ارزیابیهای بیوشیمیایی صورت گرفت .برای این
منظور 72 ،ساعت پس از ناشتایی شبانه ،نمونهگیری خونی توسط
مسئول بخش نمونه گیری آزمایشگاه از ورید بازویی به مقدار 0
میلیلیتر جمع آوری و در لولههای ونوجکت فاقد ماده ضد انعقاد ریخته
شد .تمامی نمونهها توسط مسؤل بخش نمونه گیری آزمایشگاه و در
ساعت بین  1تا  73صبح اخذ شد .سپس به مدت  73دقیقه با دور
 2333در ده دقیقه سانتریفیوژ شد و سرم جداسازی شده در دمای
 -13درجه سانتیگراد برای ارزیابی متغیرهای بیوشیمیایی منجمد و
نگهداری شد .سپس ،اندازهگیری متغیرهای ترکیب بدنی شامل :قد (با
قدسنج دیواری) و وزن وشاخص توده بدنی توسط دستگاه
( Inbody230ساخت کره جنوبی) صورت گرفت .برای اندازهگیری

یافتهها
جدول  7میانگین و انحراف استاندارد مشخصات فردی آزمودنیها شامل
قد ،وزن ،سن و شاخص توده بدنی را به تفکیک در دو گروه کنترل و
تمرین مقاومتی نشان میدهد .مشخصات جمعیت شناختی هریک از
دوگروه کنترل و تمرین درشاخصهای سن ،قد ،وزن و شاخص توده
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بر اساس نتایج آزمونزوجی ،سطوح  )P = 3/337( hs-CTnIپس از
هشت هفته تمرین مقاومتی ،کاهش معنیداری داشت ()P > 3/32
(جدول  .)2با این حال ،علی رغم کاهش قابل توجه سطوح hs-CTnI
در گروه تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون،
این تغییرات از لحاظ آماری معنی دار نبود ( .)P = 3/722همچنین
نتایج آزمونهای  tمستقل و زوجی بیانگر کاهش معنیدار NT-
 )P = 3/337( proBNPپس از هشت هفته تمرین مقاومتی بود (3/32
> ( )Pجدول .)0

بدنی بایکدیگر همگن بودند وازلحاظ آماری تفاوت معنیداری نداشتند
(.)P > 3/32
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد خصوصیات جمعیتشناختی آزمودنیها
ویژگیهای

گروه کنترل

گروه تمرین

P

آزمودنیها
سن (سال)

13/3 ± 2/1

10/2 ± 2/1

3/721

وزن (کیلوگرم)

12/7 ± 70/7

12/1 ± 70/0

3/311

BMI

20/0 ± 2/3

21/1 ± 0/1

3/222

جدول  :2مقایسه میانگین  )ng/ml(hs-CTnIدر دو گروه مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله
گروه

نتایج  tزوجی

مراحل اندازه گیری
میانگین و انحراف استاندارد در پیش آزمون

میانگین و انحراف استاندارد درپس آزمون

کنترل

3/3310 ± 3/3300

3/3313 ± 3/3303

T11 = 7/231 ،P = 3/202

تمرین مقاومتی

3/3321 ± 3/3321

3/3321 ± 3/3322

*T11 = 2/21 ،P = 3/337

نتایج  tمستقل

T22 = 3/211 ،P = 3/200

T22 = 7/212 ،P = 3/722

* اختالف معنی دار با پیش آزمون همان گروه (.)P > 3/32
جدول  :3مقایسه میانگین )pg/ml( NT-proBNPدر دو گروه مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله
گروه

نتایج  tزوجی

مراحل اندازه گیری
میانگین و انحراف استاندارد در پیش آزمون

میانگین و انحراف استاندارد درپس آزمون

کنترل

702/10 ± 27/23

717/03 ± 03/20

T11 = 3/03 ،P = 3/23

تمرین مقاومتی

701/00 ± 02/02

701/10 ± 02/32

*T11 = 2/77 ،P = 3/337

نتایج  tمستقل

T22 = 2/270 ،P = 3/123

†T22 = 2/721 ،P = 3/20

* معنی داری نسبت به پیش آزمون (†.)P > 3/32معنی داری نسبت به گروه کنترل ()P > 3/32

بحث
پس از مسابقه دوی ماراتن و نیمه ماراتن بررسی نمودند .نتایج عدم
تغییر معنیدار در سطوح  proBNPو hs-CTnIبین دوندگان ماراتن
و نیمه ماراتن با گروه کنترل را نشان داد .اما سطوح  hs-CTnTپس
از مسابقه کاهش معنیداری نسبت به گروه کنترل داشت [.]00
متناقض با مطالعه حاضر ،حسینی و همکاران سطوح NT-proBNP
و  hs-CTnIرا پس از یک مسابقه فوتبال در نوجوانان مرد بررسی
کردند .نتایج افزایش معنیدار در سطوح  NT-proBNPو hs-CTnI
بالفاصله و دو ساعت پس از تمرین نشان داد اما پس از  22ساعت
سطوح  NT-proBNPبه حالت پایه برگشت و  hs-CTnIدر سطح
باالتر پایه باقی ماند [ .]02این نتایج اشاره به این دارد که افزایش در
نشانگرهای قلب به علت تمرین مقاومتی ،ممکن است آسیبهای
سالمت قلب را توجیه نکند ،اما به دلیل تنش موقت یا متابولیسم
میوسیتهای قلبی تغییر کرده باشد [ .]22نتایج مطالعه حاضر با نتایج
پژوهشهای  Savukoskiو همکاران [ Carranza ،]02و همکاران
[ ]20و حسینی و همکاران [ ]02ناهمسو میباشد .شاید اختالف در
نوع و شدت تمرین دلیل ناهمسویی پژوش حاضر با برخی از مطالعات
پیشین باشد .نتایج پژوهش حاضر با بخشی از نتایج  Le Goffو
همکاران [ ]00همسو میباشد.
نتایج مطالعه حاضرنشان داد ،هشت هفته تمرین مقاومتی منجر به
کاهش معنیدارسطوح سرمی  NT-proBNPدر مردان سالمند
میگردد .در این راستا Bordbar،و همکاران [ ]02تأثیر هشت هفته
تمرین مقاومتی و هوازی را بر روی رهایش  NT-proBNPبررسی

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی
تروپونین  Iبا حساسیت باال ( height sensitive Cardiac troponin
 )Iو پپتید ناتریورتیک مغزی ( N-terminal proBrain
 )Natriuretic Peptedمردان سالمندانجام شد .نتایج نشان داد که
هشت هفته تمرین مقاومتی ،باعث کاهش معنیدارسطوح سرمی hs-
 CTnIدر مردان سالمندمیگردد .در این راستا Savukoski ،و
همکاران تأثیر یک جلسه تمرین کتل بال را بر روی  hs-CTnIو hs-
 77 CTnTآزمودنی سالم ( 0مرد و  2زن) بیتحرک بررسی کردند.
نتایج نشان داد غلظت  hs-CTnIو  hs-CTnTسه ساعت پس از
تمرین افزایش معنیدار داشت اما پس از سه روز غلظت تروپونینهای
قلبی به میزان پایه برگشت [ .]02در پژوهشی دیگرCarranza- ،
 Garcíaو همکاران اثر یک جلسه تمرین مقاومتی سنگین و مسابقه
فوتبال را بر رها شدن  CTnT،CTnIو NT-proBNPدر ورزشکاران
با تجربه بررسی کردند .تمرین مقاومتی سنگین باعث افزایش
معنیدارسطوح NT-proBNPشد .پس از مسابقه فوتبالNT-،
 proBNPو  CTnIدر مردان و زنان افزایش معنیدار داشت .سطوح
 CTnTنیز هیچ تغییری نداشت .نتایح مطالعه نشان داد تمرینهای
متناوب ورزشی منجر به بروز اختالالت متفاوتی از بیومارکرهای قلبی
با شواهد بسیار محدودی از آسیب دیدگی یا تومور میوسیت میشوند
[ .]20تمرین استقامتی نیز باعث تغییرات سطوح بیومارکرهای قلبی
میگردد .در این راستا Le Goff ،و همکاران [ ]00تغییرات سطوح
 hs-CTnI ،NT-proBNPو  hs-CTnTرا بالفاصله و سه ساعت
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بررسی کردند .غلظتهای  NT-proBNPپس از تمرین مقاومتی
تغییری نداشت [ .]22بخشی از نتایج پژوهش حاضر با نتایج
مطالعه Bordbarو همکاران [ Hager ،]02و همکاران [Valls ،]27
و همکاران [ ]22ناهمسو میباشد .بنابراین،تمرین مقاومتی با شدت
متوسط میتواند یک استراتژی سالم و بیخطری برای بهبود آمادگی
عضالنی در سالمندان بدون ایجاد تنش قلبی باشد .با اینحال ،نتایج
یک مطالعه مقطعی نشان میدهد که توده عضالنی رابطه مستقل و
معکوس با سطوح BNPدارد [ .]00به نظر میرسد کاهش معنیدار
سطوح  hs-CTnIوNT-ProBNPدر مطالعه حاضر نیز ممکن است
بدلیل افزایش توده عضالنی و یابدلیل نوع و شدت تمرین ،جنس ،سن
و یا شرایط جسمی آزمودنیها باشد.بنابراین ،حتی اگر سطوح NT-
 proBNPبر اثر ورزش بیش از حدافزایش یابد ،الزاماً نشان دهنده
آسیب میوکارد نیست .لذا با توجه به عواملی مانندشدت و مدت
تمرینات ،مشکالت جسمی و سن باالتر ،پژوهشهای بیشتری الزم است
تا نتایج قطعیتری ارائه گردد.

کردند .سطوح NT-proBNPبالفاصله پس از تمرین هوازی افزایش
معنیدار داشت .اما بعد از هشت هفته کاهش نشان داد .به بیان دیگر،
سطوح  NT-proBNPافزایش معنیداری پس از هشت هفته تمرین
مقاومتی داشت ،اگرچه غلظت NT-proBNPبالفاصله پس از تمرین
مقاومتی تغییری نداشت .آنها احتمال آسیب میوکارد را در اثر تمرین
مقاومتی طوالنی مدت ذکر کردند [ BNP .]02ممکن است نقش
محافظتی در برابر آسیب عضالنی در انسان داشته باشد .در این راستا،
 Yamashitaو همکاران مجموع  7207آزمودنی سالم از میانسال تا
سالمند را مورد بررسی قرار دادند .سطوح  BNPپالسما با توده عضالنی
ران و ناحیه چربی احشائی ارتباط منفی داشت .پس از تنظیم توسط
پارامترهای منفی مانند سن ،جنس ،وزن بدن ،فشار خون و سطوح
آدیپونکتین ،سطوح  BNPهنوز هم با وزن عضالنی ران ارتباط منفی
داشت [ .]00در ادامه مطالعات پیشین Arbab ،و همکاران نیز اثر
هشت هفته تمرین موازی (مقاومتی-استقامتی) را بر روی فریتین و
 NT-proBNPنه نفر بیمار مرد مبتالء به تاالسمی ماژور با میانگین
سنی  22/02 ± 0/2سال مورد بررسی قرار دادند .نتایج ،کاهش معنیدار
سطوح  NT-proBNPپس از تمرین هم زمان را نشان داد [ .]01این
کاهش ممکن است به فشار خون همودینامیک قلبی بیماران مبتال به
تاالسمی مربوط باشد.
مطالعات اخیر نشان میدهد که پپتیدها نقش مهمی بعنوان میانجی در
سیستمهای متابولیسم و غدد درون ریز در افراد با سطوح پایین آمادگی
جسمانی دارند [ .]01در این رابطه Hager،و همکاران نشان دادند که
سطوح  NT-proBNPپس از یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز
در بیماران قلبی افزایش مییابد [ .]27احتماالً تمرین ورزشی ،از طریق
بهبود تعادل همودینامیکی در عضله قلبی ،پاکسازی NT-ProBNP
توسط گیرندههای کلیه ،بهبود عملکرد سیستولیک قلب ،کاهش تون
عصبی سمپاتیک و بهبود اکسیژنرسانی به بافت عضله قلبی منجر به
کاهش سطوح  hs-CTnIو  NT-ProBNPو ارتقاء سالمت قلب
میگردد [ .]03 ,21 ,20بخشی از نتایج پژوهش حاضر با نتایج
پژوهشهای  Yamashitaو همکاران [ ]00و  Arbabو همکاران []01
همسو میباشد .با این حال ،نتایج مطالعات بحث برانگیز است Valls .و
همکاران تأثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط و تواتر
پائین را بر روی قدرت عضالنی و سطوح  NT-proBNPدر سالمندان

نتیجهگیری
هشت هفته تمرین مقاومتی باعث کاهش معنیدار سطوح NT-
 proBNPو  hs-CTnIدر مردان سالمند میشود .پیشنهاد میشود
این مطالعه زمینه ساز مداخالت مختلف بهمنظور پیشگیری از بروز
بیماریهای قلبی عروقی و افزایش سطح سالمت عمومی سالمندان
باشد .محدودیتهای پژوهش از قبیل مصرف خودسرانه داروها و انجام
فعالیتهای خارج از برنامه تمرین میتواند بر نتایج پژوهش تأثیر داشته
باشد.

سپاسگزاری
این مقاله بخشی از رساله دکتری ابراهیم رنگرزدانشجوی رشته تربیت
بدنی (گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی) پردیس دانشگاه گیالن
به راهنمایی آقای دکتر بهمن میرزایی میباشد که با کد کارآزمایی
بالینی  IRCT20180819040831N1در کمیته اخالق پزشکی به
ثبت رسیده است .ازکارکنان مرکز سالمندان کهریزک استان البرز تقدیر
و تشکر میگردد.
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