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 مقدمه

 متناقضقلب به تمرینات ورزشی  هایآنان در مورد پاسخنتایج شد که حیوانی دیده  هاینمونهدر  هاپژوهشبا مطالعه نتایج 

وزن قلب و  گیریمتعددی مانند اندازه هایروشاز  ،قلب به تمرینات ورزشی های، شاید به این دلیل که برای بررسی پاسخاست

تمرینات  تأثیرمتفاوت بودن . ه استدشاستفاده  (3) و ارزیابی سلولی (2) ، اولتراسوند و یا الکتروکاردیوگراف(1) هابطن

، چالشی است بررسی( مورد هاحیوانی )موش هاینمونهقدرتی و از طرف دیگر کوچک بودن اندازه قلب در برخی  واستقامتی 

ینات گوناگون، در اثر تمر هاپرتروفی قلب و بطنهای بخشی از این تناقضات ریشه در آن دارند. بنابراین تفاوت نوع که احتماالً

نمای بهتری از تجدید  ،ارائه شده هایآنها بر مبنای شاخص ارزیابی نسبیچنین  و هم گیریاندازه هایروشاز استفاده ترکیبی 

. برخی کندمیعرضه  را ی که اندازه قلب کوچک تری دارندهایگونهدر ویژه ه حیوانی و ب هاینمونهساختار قلب به خصوص در 

، وزن (4)قدامی  نیدرشت در اثر تمرینات ورزشی از طول استخوان هاپرتروفی قلب و بطنهای رزیابی نسبیابرای  هاپژوهش

 (BSA) نبد هیسطح رواز انسانی  هاینمونه، در (5)بدن خود حیوان و نسبت وزن بطن چپ به وزن کل قلب استفاده کرده اند

دقیق تغییرات قلب در پی  گیری. بنابراین اندازه(6) یاد شده استارزیابی نسبی وزن قلب  خصی معتبر برایبه عنوان شا

 اهدافی بود که BSAمرسوم و  هایبا استفاده از شاخصاین پاسخ  نسبیارزیابی چنین  و هم مدتبلنداستقامتی  هایفعالیت

 این مطالعه بر مبنای آنها شکل گرفت. 

 شناسيروش

گرمی( تهیه و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی  231-222نر نژاد ویستار ) موشسر  22برای اجرای پژوهش ابتدا 

دقیقه گرم کردن با  5دقیقه دویدن روی تردمیل )شامل  62] هفته برنامه تمرین استقامتی 14تقسیم شدند. گروه تجربی 

درجه به عنوان بخش اصلی برنامه تمرینی و  5متر در دقیقه با شیب  32دقیقه دویدن با سرعت  52متر در دقیقه،  12سرعت 

 متر در دقیقه به عنوان بخش سرد کردن[ را اجرا کرد.  2دقیقه دویدن با سرعت  5در نهایت 

ساعت بعد از پایان آخرین  44گرفته شد و  m-modeها در حالت بیهوشی موشد از آخرین جلسه تمرینی از ساعت بع 24

ها تشریح شدند و در حالت بی هوشی، طول بدن حیوان برای محاسبه موشجلسه تمرینی  برای توزین قلب و بطن چپ، 

BSA گیری شد و اندازه گیری ا با استفاده از کالیپر اندازهجدا شده از پنی قدامی درشتگیری شد. سپس طول استخوان اندازه

سانتی متر به  2.5مگاهرتز )فرکانس( و عمق  14ها قلبی با استفاده از دستگاه اولتراسوند انجام شد. تصاویر با کیفیت شاخص

ها )سپتوم(، ابعاد دست آمد. با استفاده از این روش ضخامت بطن راست، ابعاد داخلی بطن راست، ضخامت دیواره بین بطن

گیری و ضخامت دیواره خلفی بطن چپ اندازه ((LVEDD( و دیاستول(LVESD( در حین سیستولLVداخلی بطن چپ)

های ( با استفاده از فرمولFSکسری)( و کوتاه شدنEF، کسر تزریقی) (SV)ای حجم ضربهها، شد و بر پایه این شاخص

ها و اند. بعد از تأیید نرمال بودن توزیع داده. اطالعات به صورت میانگین و انحراف استاندارد ارائه شده(7)مرسوم برآورد شد
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محاسبه شد. آزمون دو  "های مستقلنمونه tوه از طریق آزمون ها بین دو گرتفاوت میانگینها دار نبودن اختالف واریانسمعنی

 در نظر گرفته شد.  25/2داری در حد طرفه و سطح معنی

 هايافته
 و شاخص های توزین مرتبط با قلب در گروه تجربی و کنترل  m-modeهای . اندازه1جدول

 

  گيریبحث و نتيجه

میانگین طول بدن گروه تجربی کوتاه تر از گروه کنترل بود و در  -1د از: های پژوهش عبارتنترین یافتهای از مهمخالصه

اما  ،(P=263/2)دار نبودمقایسه با گروه کنترل برنامه تمرینی بر میانگین وزن گروه تجربی تأثیر گذاشته بود هرچند معنی

دو شاخص طول و وزن بدن قرار تحت تأثیر  BSAگروه تجربی شد زیرا  BSAمجموعه این دو پدیده، موجب کاهش میانگین 

دار قطر داخلی بطن چپ در زمان دیاستول در گروه تجربی در های دیگر این پژوهش افزایش معنیاز جمله یافته -2دارد. 

هایپرتروفی نوع اسنتریک است که مختص به تمرینات استقامتی  هایمقایسه با گروه کنترل بود که در حقیقت از مشخصه

 است.

در آنها ناچیز استقامتی  هایدر اثر فعالیت بطنتغییرات وزنی قلب و  قلب در رت ها به نظر می رسد اندازه کوچک با توجه به

میزان تغییرات قلب و بطن ناشی از تمرینات  گیریاست و نباید انتظار داشت این تغییرات خیلی چشمگیر باشد. برای اندازه

است تا بتوان ارزیابی دقیقی از میزان نیاز گرافی اکوکاردیو یی مانندهاروشبه وزن آنها،  ارزیابی نسبیاستقامتی عالوه بر 
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استقامتی،  هایقلبی القاء شده به وسیله فعالیت های. بنابراین به نظر می رسد برای ارزیابی سازگاریدورتغییرات به دست آ

 قابل اعتماد تر است،  m-mode روش

 علمي پژوهش – پيام اجرايي

 .استفاده شود که با مصرف انرژی در ارتباطند BSAوزن بدن و از وزنی قلب،  هاینسبی کردن شاخصای بهتر است بر
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