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 پالسمایی دانش آموزان پسر NT-proBNPهفته تمرین مقاومتی بر  4بررسی اثر 
 ، احمد عبدي، حسین عابد نطنزيلنگروديزهرا واحدي 

 کارشناس ارشد  فیزیولوژي ورزش دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ایت اهللا آملی، آمل، گروه تربیت بدنی - 1
 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ایت اهللا آملی، آمل، گروه تربیت بدنی - 2

 اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، گروه تربیت بدنیاستادیار دانشگاه آزاد  - 3 - 3
  مقدمه

یک نوروهورمون قلبی مترشحه  NTproBNP .قلب عالوه بر کار پمپ خون بعنوان یک عضو ترشح کننده هورمون درون ریز می باشد
که مقدار آن با لحاظ نمودن  )1( از بطن قلب در پاسخ به افزایش حجم ، افزایش بار فشار بطنی و کششی میوکارد بطنی می باشد

 NTproBNPتحقیقات نشان داده اند که غلظت استراحتی  .سن می تواند شاخص خوبی براي تشخیص نارسایی احتقانی قلبی باشد

هایپرتروفی پاتولوژي بطن چپ، نارسایی مزمن قلبی، سندروم هاي موقتی عروق کرونري و انسداد جریان  ،در عملکرد ناقص قلبی
نیز در  NTproBNPهمچنین بعد از یک جلسه فعالیت شدید و طوالنی مدت میزان پالسمایی  . )2( خون ریوي افزایش می یابد

فرد سالم  15نشان داده اند که در ) 2010(ه کورپیچکا و همکارانش بیماران قلبی و هم در افراد سالم افزایش می یابد به طوري ک
بطور معنی داري نسبت به حالت پایه  NTproBNP بالفاصله بعد از یک فعالیت شدید بیشینه روي چرخ کارسنج میزان پالسمایی

 بررسی مورد آسیب قلبی به مربوط يها نشانهیکی از در این پژوهش سعی شده تا اثر تمرین مقاومتی را بر  ).3( افزایش یافته بود
 .دهد قرار

 روش شناسی
برنامه . شدند کنترل و تمرین تقسیم: هاي به طور تصادفی به دو گروهآزمودنی شده وپسر  نفر، دانش آموز  14به این منظور، 

جهت اندازه گیري  نمونه ي خونیساعت قبل و پس از تمرین،  72.تمرینی شامل تمرین مقاومتی براي گروه عضالت بزرگ بود
تحلیل  در این پژوهش براي تجزیه و. اندازه گیري شد ELISAبه روش  NTproBNPغلظت . متغیر ها از ازمودنی ها گرفته شد

 .پذیرفته شد ≥05/0Pدار در حد  و اختالف معنی. استفاده شد tآزمون از ها ي بین گروهآماري و مقایسه
  بحث و نتیجه گیري

 NTproBNP افزایش معنی داري در غلظت نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که چهار هفته تمرین ورزشی قدرتی باعث 
 . )1نمودار ( پالسمایی شد

 

 
 در گروه هاي مختلف پژوهش از پیش آزمون تا پس آزمون  NTproBNPتغییرات اندوستاتین  -1نمودار 
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پالسمایی نسیبت به  NT-proBNPباعث افزایش معنی داري در مقدار  که تمرین مقاومتینتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد 
همچنین افزایش معنی داري در میزان این شاخص پالسمایی در گروه تمرین بین مقادیر پیش آزمون و . گروه کنترل شده است
پاسخ به افزایش حجم، افزایش بار فشار  یک نوروهورمون قلبی مترشحه از بطن قلب در NT-proBNP . . پس آزمون مشاهده شد

اثر سودمند ). 1(بطنی و کششی میوکارد بطنی می باشد که مقدار آن شاخص خوبی براي تشخیص نارسایی احتقانی قلبی باشد 
ورزش منظم با مدت زمان متوسط بر روي سالمت قلبی و عروقی بخوبی نشان داده شده است ولی تحقیقات نشان داده اند که 

هاي سخت و بلند مدت مانند ماراتن و سه گانه فوق استقامتی با عملکرد ناقص بطن چپ و کاهش عملکرد سیستولیک و  ورزش
همراه  NT-proBNPدیاستولیک در ارتباط هستند و هم چنین این آسیب ها همراه با افزایش در شاخص هاي آسیب قلبی مانند 

تمرینات مقاومتی باعث افزایش فشار به . احتماال ناشی از نوع تمرین می باشدافزایش مقدار این شاخص در تحقیق حاضر ). 3(است 
داراي حساسیت باالیی براي  BNPو  NT-proBNP سیستم قلبی عروقی شده و در نهایت ممکن است با اسیب قلب همراه باشد

کرد عضالت قلبی یا نارسایی قلبی نشانگر اضافه بار بر کار NT-proBNPافزایش در . تشخیص نارسایی قلبی حاد و مزمن دارند
 .است

 ، دانش آموزان پسر NT-proBNPتمرین مقاومتی، : کلید واژه ها 
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