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کلیدواژهها:
با فت قلبی ،تروپونین ،T
ت مر ین تداو می ،ت مر ین
تناوبی با شدددت باال ،موش
صحرایی.

اهداف تروپونین تلبی شاخصی تلبی است که در تشخیص بیماریهای تلبی نةش حیاتی دارد و نشان داده شده
ا ست که اعالیت ورز شی تأثیر به سزایی بر سطوح این پروتنین دارد .هدف از مطالعة حا ضر ،مةای سة تأثیر چهار
هفته تمرین تناوبی با شدت باال  )HIITو تداومی بر سطوح تروپونین  Tباات تلبی در موشهای صحرایی نر سال
است.
مواد و روشها در این پژوهش 36 ،سددرموش صددحرایی نر دو ماهه از نژاد ویسددتار با میانگین وزن  180±20گرم
انتخاب و بهروش تصادای به سه گروه اعالیت هوازی  12سر) ،اعالیت تناوبی با شدت باال  12سر) و کنترل 12
سر) تة سی شدند .گروه آزمایش پنج روز در هفته مطابف با برنامة تمرینی بهمدت چهار هفته به اعالیت ورز شی
پرداختند .پ از چهار هفته تمرین ،برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون آماری آنوای یکطراه استفاده شد .سطم
معناداری تحةیف حاضر  0/05است.
یافتهها بین میانگین تروپونین در گروههای کنترل ،تمرین هوازی و تمرین تناوبی با شددددت باال تفاوت معناداری
وجود نداشت.
نتیجهگیری بر اسدداس یااتههای این تحةیف ،میزان تروپونین  Tدر هی کدام از گروهها ت ییر معناداری نداشددت.
بهنظر میرسدددد اعالیت ورزشدددی  HIITو تمرینات هوازی با مدت زمان چهار هفته منجر به آسدددیب باات تلبی
نمیشود.

مقدمه
بیماریهای تلبی -عروتی علت اصلی مرگ بزرگساالن در بیشتر
ک شورهای تو سعهیااته و ب سیاری از ک شورهای درحالتو سعه
است .بیماری تلبی -عروتی اصطالحی کلی است شامل بسیاری
از بیماریهای عروتی -تلبی مانند اشار خون باال ،آنژین صدری،
ت صلب شرایین ،بیماری ای سکمی تلبی ،انفارکتوس حاد میوکارد
و دیگر بیمارهای مرتبط که بر عملکرد تلب و گردش خون تأثیر
میگذارد .اندازهگیری تروپونین تلبی ،با توجه به حسدداسددیت و
ویژگی آن نشددانگر زیسددتی انتخابی در تشددخیص بیماریهای
تلبی -عروتی در نظر گراته میشود [ 1و .]2

تروپونین  )TNT Tعاملی است که نةش ساختاری دارد
و به کمپلک تروپومیوزین مت صل می شود TnT .همچنین ،در
اعالکردن اکتیومیوزین ATP-نةش دارد TnT .عاملی اسددت که
با تروپومیوزین در ارتباط ا ست و در تنظی انةباض ع ضله نةش
مهمی ایفا میکند .در ان سان  cTnTشامل چهار ایزوارم ا ست،
که سه تای آن در جنین بیان می شود و چهارمی از ویژگیهای
تلب بزرگ ساالن ا ست .بیان دوبارة ارمهای جنینی  ،TnTهر دو
در سددطم  mRNAو سددطم پروتنین ،در طول نارسددایی تلبی
رخمیدهد TnT .شامل سه جایگاه برای ات صال با تروپومیوزین
اسدددت و نةش بسددد یار مهمی در تثب یت اجزای تروپونین به
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شعبانی و همکاران

اعالیت ورزشی همبستگی دارد.
با توجه به شدددیوب حمالت تلبی و مرگهای ناگهانی در
اعالیتهای ورز شی که در سالهای اخیر م شاهده شده ا ست،
بررسددی آثار ناشددی از اجرای تمرینات مختل بر چنین عواملی،
در شناخت علل آسیبهای تلبی ناشی از اعالیت ورزشی بسیار
مه اسدددت .همچنین ،آگاهی از عملکرد تلبی ،هنگام اعالیت
ورز شی شدید برای درک میزان تحمل بدن در برابر این اعالیت
و نیز در مواجهه با شددددت زیاد و مدت اعالیت های ورزشدددی
ضروری ا ست .در این مورد اطالعات ب سیار محدودی در زمینة
اثربخشی اعالیت ورزشی تناوبی خیلی شدید موجود است [.]12
با توجه به اهمیت پروتنین  cTnTدر بیماریهای تلبی -عروتی
بهعنوان شاخص بیوشیمیایی در تشخیص آسیب تلبی و محدود
بودن تحةیةات در این زمینه ،بهنظر میرسد انجام تحةیف حاضر
ضروری باشد.
بنابراین ،هدف کلی از انجام تحةیف حا ضر ،برر سی تأثیر
چهار هفته اعالیت تناوبی با شددددت باال  )HIITو تداومی بر
سطوح  cTnTباات تلبی در موشهای صحرایی نر سال است.

ک م پ ل ک ا ک تو م یوز ین دارد .ه م چ ن ین ،بدده اعددال کردن
اکتومیوزین ATPase-در حضور کلسی از طریف تعامل مستةی
با  TNCمیانجامد [ 3و .]4
تروپونین تلبی نةش حیاتی در تشددخیص نکروز میوکارد
ایفا میکند [ .]1بهتازگی ،بنیاد جامعة تلب اروپا ،کالج آمریکایی
ت لب و عرو  ،انجمن ت لب آمری کا ،و ات حاد یة ج هانی ت لب
د ستورالعملهای دتیةی برای ارزیابی شاخصهای بیو شیمیایی
در ااراد مظنون به بیماریهای تلبی -عروتی منتشددر کردهاند و
ترجیحدا تروپونین تلبی  )cTnTرا نشددددانگر نکروز میوکدارد
میدانند .بنابراین ،اازایش  cTnTدر خون ،منعک کنندة آسیب
ا ست و منجر به نکروز سلولهای میوکارد می شود [ .]2بهطور
کلی ،بهنظر میر سد که اعالیت ورز شی یا حتی اعالیت ورز شی
شدید به تلب آ سیبی وارد نمیکند و این نتیجه در ب سیاری از
گزارشها تأیید شده ا ست .البته ،چند ا ستثنا و ت ییرات موتت
در سطوح تروپونین  Tگزارش شده است .تحةیةات جدید نشان
میدهند که اعالیت های تناوبی با شددددت باال باعث ت ییرات
تروپونین  Tتلبی میشود [ 6 ،5و .]7
آغاز خستگی تلبی با اختالل موتتی انةباض پ از پایان
اعالیت ورزشی مشخص می شود .خستگی تلبی ناشی از تمرین
یا کاهش در عملکرد دیا ستولی و سی ستولی بطن چپ متعاتب
تمرین طوالنیمدت در انسددانهای سددال با بسددیاری از عوامل
مانند دوره و شدت اعالیت ،آمادگی و شرایط تمرینی آزمودنیها
و شدددرایط محیطی مرتبط اسدددت ،اما اثر چنین مت یرهایی بر
خ ستگی تلبی نا شی از تمرین ،بهطور کامل ارزیابی ن شده ا ست
[ .]8نتایج تحةیةات صددورتگراته نشددان میدهد که اعالیت
ورزشی عامل مؤثری بر ت ییرات سطوح این شاخص آسیب تلبی
است.
لیتما و همکاران [ ]9عملکرد تلبی چهارده مرد رشدددتة
سددهگانه را بعد از مسددابةهای رسددمی بررسددی کردند .مةادیر
تروپونین بهطور معناداری بالااصله پ از م سابةه اازایش یاات
ولی در اواصل ساعت  12تا  24پ از مسابةه کاهش پیدا کرد.
در تحةیةی دیگر ،مهرابی و هم کاران [ ]10به م ةایسدددة زمان
اعالیت ورزشدددی بر میزان  cTnTمردان مبتال به بیماری تلبی-
عروتی پرداختند .پروتکل تمرین اعالیت ورزشدددی تا سدددرحد
واماندگی بود .نتایج نشدددان داد بین میانگین پیشآزمون در دو
نوبت صبم و عصر اختالف معناداری وجود ندارد .همچنین ،بین
میانگین پ آزمون و سه ساعت بعد نیز در دو نوبت صبم و عصر
اختالف معناداری مشددداهده نشدددد [ .]10در مةابل ،یاسدددال و
همکاران [ ]11به این نتیجه رسددیدند که اازایش شدداخصهای
آسدددیب تلبی از جمله  cTnTدر ورزشدددکاران با اازایش زمان

مواد و روشها
پژوهش حا ضر از نوب تجربی ا ست که به صورت گروه آزمایش و
کنترل انجام گراته است .در این پژوهش 36 ،سرموش صحرایی
نر دو ماهه از نژاد ویستار با میانگین وزن  180±20گرم انتخاب
و به روش تصادای به سه گروه اعالیت تداومی  12سر) ،اعالیت
تناوبی با شدت باال  12سر) و کنترل  12سر) تة سی شدند.
رتها در حیوانخانة دانشکدة تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه
تهران با دمای  22±2درجه ،رطوبت  60-50درصدددد و چرخة
تاریکی -روشددنایی  12-12نگهداری شدددند .غذای آزمودنیها،
بهازای هر  100گرم وزن هر موش 10 ،گرم بر ا ساس وزنکشی
هر سه روز یکبار ،همچنین آب مورد نیاز حیوان به صورت آزاد
در بطری  500میلیلیتری ویژة حیوا نات آز مایشددد گاهی ،در
اختیار آنها ترار داده شد.
همة حیوانات آزمایش با توجه به سددیاسددت کنوانسددیون
ایران برای ح فا ظت از حیوا نات مهرهدار مورد اسدددت فاده برای
مةاصدددد علمی -تجربی و دیگر انجام شدددد و پروتکل را کمیتة
اخال مؤسددسددة شددهید بهشددتی تحةیةات علوم غدد درونریز
تصویب کرد.
موشها ،پ از وزنکشدددی ،برای آشدددنایی با نوارگردان
به مدت دو هف ته با سدددرعت  12متر بر دتی ةه روی نوارگردان
دویدند .سدددپ  ،مطابف برنامة تمرینی ،گروه تداومی ،به مدت
چهار هفته و هر هفته پنج جلسددده بهمدت  42دتیةه  6دتیةه
گرمکردن 60-50 ،درصدددد VO2max؛  30دتیةه تمرین هوازی،
306
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 75-70در صد VO2max؛ و  6دتیةه سرد کردن 60-50 ،در صد
 )VO2maxروی نوارگردان دویدند [.]13
بر نا مة تمرینی گروه  ،HIITبه مدت چ هار هف ته و هر
هفته پنج جلسدده ،شددامل دویدن با شدددت  80تا  90درصددد
VO2maxروی نوارگردان مخصوص جوندگان بود که رأس ساعت
مشدددخصدددی در طول روز انجام شدددد .مدت زمان دویدن روی
نوارگردان  30دتیةده  6دتیةده گرمکردن 60-50 ،درصددددد
 ،)VO2maxدر هفت ست  4دتیةهای با شدت باال  90-80درصد
 )VO2maxبهدن بال  3دتی ةه با شددددت ک  60-50درصدددد
 )VO2maxو  6دتیةه سددردکردن  60-50درصددد  )VO2maxبود.
در زمان تمرین گروه  ،HIITشیب نوارگردان در چهار هفته بین
 5تا  20درجه مت یر بود [ 14و  .]15در این مدت ،گروه کنترل
هی گونه برنامة تمرینی نداشت.
برای از ب ین بردن آثددار حدداد ت مرین و م ت یرهددای
غیر تا بلکنترل اسدددترس آزمودنی ها در ز مان اجرای بر نا مة
تمرینی ،بعد از  24ساعت پ از آخرین جل سة تمرین ،موشها
با رعایت اصدددول اخالتی و با تزریف درون صدددفاتی ترکیبی از
کتامین  30تا  50میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن ،درونصفاتی)
و زایالزین  3تا  5میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن ،درونصفاتی)
بیهوش شدند .سپ  ،عضلة تلبی از تفسة سینة حیوان برداشته
شد ،در سرم ایزیولوژیک شستشو داده شد ،سپ بالااصله با
ا ستفاده از مایع ازت منجمد و برای سنجشهای بعدی به اریزر
با دمای  -70درجة سدددانتیگراد در آزمایشدددگاه مرکز تحةیةات
سلولی مولکولی پژوه شکدة غدد درونریز و متابولی س دان شگاه
شهید بهشتی انتةال داده شد.
با ا ستفاده از کیت االیزای مخ صوص موشهای صحرایی
تددروپددونددیددن  )Rat Cardiac Troponin T (cTnT) Tاز
شددرکت  Cusabio Biothechسدداخت کشددور چین و با درجه
حسدداسددیت  3/12پیکوگرم بر میلیگرم به روش االیزا و با توجه
به دسدددتورالعمل کارخانة سدددازنده در دسدددتگاه Elisa Reader
شددرکت  HUISONGکشددور چین خوانده شددد .در این پژوهش
بهمنظور محاسبة میانگین و انحراف استاندارد از آمار توصیفی ،و
برای تعیین تفاوت معناداری سدددطوح تروپونین  Tدر گروههای
تمرین با گروه کنترل از آزمون  ANOVAیکطراه استفاده شد
و در صددورت معنادار بودن ،برای مشددخصکردن تفاوت بین دو
گروه از آزمون تعةیبی بونفرونی اسددتفاده شددد .در این پژوهش
پ از جمعآوری دادهها ،تجزیهوتحلیل آن با استفاده از نرماازار
 SPSSنسددخة  19نجامگرات و سددطم معناداری تحةیف حاضددر
 )p<0/05است.

یافتهها
یکطر اه،
در پا یان پژوهش ،برای ان جام تحل یل وار یان
نرمالبودن و یکسانی واریان مت یر وابسته از طریف آزمون لون
 )p=0/45بررسددی شددد .با توجه به برتراری مفروضددهها ،نتایج
آزمون تحلیل واریان یکطراه نشددان داد که باالترین میانگین
 cTnTدر گروه تمرین  24/0 ،HIITپیکوگرم بر میلیلیتر و
کمترین میدانگین  cTnTدر گروه تدداومی 20/4 ،پیکوگرم بر
میلیلیتر ا ست جدول  1و شکل  .)1بر ا ساس  fبهد ستآمده
 ،)0/84در درجة آزادی  2و  33میتوان گفت تفاوت معناداری
بین میانگین  cTnTدر گروههای کنترل HIIT ،و تمرین تداومی
وجود ندارد .)p=0/43

بحث
نتایج این پژوهش ن شان داد که سطوح  cTnTدر باات تلب در
تمری نات تداومی کاهش و در  HIITاازایش می یا بد ،ا ما این
ت ییرات میان میزان  cTnTدر گروههای تمرینی ن سبت به گروه
کنترل معنادار نیست.
شرکت در اعالیتهای بدنی شدید و درمانده ساز همانند
تمرینات تناوبی با شدت باال به عملکرد تلبی آ سیب میر ساند و
ا سا سا بیخطر نی ست .این خطر ن سبی برای آ سیب سلولهای
تلبی هن گام ا عال یت بدنی شدددد ید اازایش می یا بد ،ب نابراین
ایزیولوژی ستهای ورز شی بهدنبال برنامههای تمرینی منا سبی
ه ستند که عالوهبر اواید سازگاریهای تلبی -عروتی از آ سیب
تلبی جلوگیری کند.
الگاز-آرس و همکاران [ ]16ورزش سدددهگانه سددده نوب
اعالیت ورزشددی شددنا ،دویدن و دوچرخهسددواری) بهمدت 60
دتیةه را در مردان ورزشددکار ورزش سددهگانه بررسددی کردند و
سطوح  cTnTرا در زمانهای  5دتیةه 24 ،12 ،6 ،3 ،1 ،ساعت
پ از اعالیت ورزشدددی اندازهگیری کردند .نتایج این مطالعه
اازایش سطوح تروپونین را در تمام شرکتکنندگان ن شان داد.
نتایج تحةیف گزارششددده با نتایج تحةیةی که هی گونه اازایش
معناداری را نشان نداد ،متضاد است .در این میان نکتة تابلتوجه
این اسددت که با وجود اازایش معنادار این شدداخصهای تلبی از
جمله  cTnTکه در برخی اعالیتهای او اسددتةامتی مشدداهده
شدددده اسدددت ،احتماال اعالیت ورزشدددی باعث رهایش محتوی
سلولهای تلبی می شود و باید این م شخص شود که آیا آ سیب
تلبی واتعی وجود دارد یا خستگی تلبی موتتی است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مةادیر  cTnTبااتی در
اعالیت ورزشدی تداومی و  HIITهی ت ییر معناداری نسدبت به
مةادیر پیش از تمرینها در هی کدام از آزمودنیها نداشته است.
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شعبانی و همکاران

جدول  .1تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسة تروپونین  Tدر سه گروه کنترل ،تداومی و HIIT

گروهها
کنترل
تمرین تداومی
تمرین HIIT

میانگین
22/6
20/49
24

انحراف استاندارد
5/3
7/8
6/6

F

df

sig

0/84

 2و 33

0/43

شکل  .1میانگین و انحراف میزان تروپونین  Tدر گروههای مختلف

مةاومتی ،گروه تمرین اسدددتةامتی واماندهسددداز و تمرین ترکیبی
ن شان نداد .این نتایج با نتایج تحةیف حا ضر در یک را ستا ست .گمان
میرات که تمرینات  HIITتحةیف حاضر بهعلت شدت باالی تمرین
منجر به آسدددیب تلبی و اازایش ااکتورهای آسدددیب تلبی از جمله
 cTnTشدددود که نتایج مخال این بود .بنابراین ،بهنظر میرسدددد
تمرینات  HIITتحةیف حاضدددر بهعلت کوتاهبودن زمان اعالیت 4
هفته) به آسیب تلبی منجرنشود.
ن شان داده شده ا ست که تمرینات ورز شی مختل با هر
گونه ویژگی شددددت ،مدت ،زمان و نوب) تأثیرات مت فاوتی بر
سطوح تروپونین  Tمیگذارد و محةةان با توجه به این ویژگیها
نتایج متعددی بهدسدددت آوردهاند .بنابراین ،با توجه به شدددیوب
حمالت تلبی و مرگ های ناگهانی در ورزش ،که در سدددالهای
اخیر ب سیار م شاهده شده ا ست ،برر سی آثار اینگونه تمرینات
ورزشی بر چنین عواملی در شناخت علل آسیبهای تلبی ناشی
از ورزش بسیار مه است.
چانگ و همکاران [ ]18به بررسدددی اعال یت ورزشدددی
درماندهسددداز شدددنا بر  cTnTدر رتهای نر نژاد اسدددپراگوداولی
پرداختند و اازایش معناداری را در سه زمان  12 ،4و  24ساعت
نسددبت به زمان اولیه مشدداهده کردند .نتایج این تحةیف با نتایج
تحةیف حاضددر در تناتض اسددت .اعالیت ورزشددی سددازگارهای
تلبی -عروتی را اازایش میدهد و باعث آ سیب به ع ضلة تلب و
خسددتگی تلبی میشددود .در تحةیف چانگ و همکاران ،اعالیت
ورز شی وامانده ساز  cTnTرا اازایش داد و ن شاندهندة آ سیب

این مو ضوب ن شان میدهد این نوب تمرینها ممکن ا ست
به نکروز سدددلول های تلبی یا ت ییر در نفوذپذیری غشدددای آن
سددلولها منجر نشددود .البته ،برای اظهارنظر تطعی دربارة تأثیر
چنین تمریناتی بر شدداخصهای ویژة آسددیب سددلولهای تلبی
خیلی زود ا ست و تحةیةات بی شتری الزم ا ست تا دتیةا آثار آن
معلوم شود.
البته ،شددایان ذکر اسددت که در پژوهش حاضددر تمرینات
هوازی ن سبت به  ،HIITهر چند غیرمعنادار ،کاهش یااته ا ست
که گواه این مط لب میتوا ند باشدددد که تمری نات هوازی آ ثار
سددودمندتری دارد و کمتر به آسددیب تلبی میانجامد .بنابراین،
دانشمندان ایزیولوژیست بهتر است از تمرینات هوازی با شدت
و مدت مشدددخص برای بازسدددازی تلبی بیماران تلبی -عروتی
استفاده کنند.
در تحةیةی رجایی و همکاران [ ]17به مةایسددة اثر سدده
نوب تمرین م ةاومتی ،اسدددت ةامتی و ترکیبی بر شددداخص های
بیوشددیمیایی آسددیبزای سددلولهای تلبی  )cTnTااراد اعال
پرداختند .پروتکل تمرینی ،تمرین اسدددتةامتی واماندهسددداز در
تمرین آزمون میدانی بالک بود که آزمودنی ها بعد از  10دتیةه
گرمکردن ،در مسیری  400متری به مدت  15دتیةه میدویدند.
پروتکل تمرینی مةاومتی حرکات ،پرس سدینه ،سدی کش عمود
از باال ،پرس پا ،هم سترینگ و سا پا و در نهایت برنامة تمرین
ترکیبی ،ترکیبی از تمری نات اسدددت ةامتی و تدرتی بود .ن تایج
تحةیف تفدداوت معنداداری را در میزان  cTnTدر گروه تمرین
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مقایسة تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی و تداومی بر ...

تمرینی با توجه به شددرایط آزمودنیها ،اینکه در چه سددطحی از
آمادگی هسدددتند یا بیمار و تحت درمان یا عمل جراحی تلبی-
عروتی ترارگراتهاند باید در برنامه گنجانده شود.

تلبی اسدددت .بنابراین ،باید تمام جوانب برنامة تمرینی را تبل از
انجام آن برر سی کرد .اعالیت ورز شی  HIITکه از لحاظ شدت
در حد اعالیت ورزشددی واماندهس داز اسددت و از لحاظ سددازگاری
تلبی -عروتی در یک راستا ست ،همراه با اعالیت ورزشی هوازی
در تحةیف حاضر هی گونه اازایش معناداری نشان نداد .بنابراین،
احت ماال میتوان این نوب بر نا مه های تمرینی را با مدت ز مان
مشددخص جایگزین مناسددبی برای اعالیتهایی دانسددت که به
آسیب تلبی میانجامد.
با توجه به پیشدددنهاد کالج آمریکایی پزشدددکی ورزشدددی
 )ACSMبهترین راه درمان ،پیشگیری از طریف اعالیت ورزشی
اسددت .نشددان داده شددده اسددت ،اعالیتهای ورزشددی هوازی
تداومی) عملکرد تلبی را در ان سان بهبود میبخ شد و سازگاری
با اعالیتهای هوازی با اازایش حداکثر اکسیژن مصرای ،اازایش
برونده تلبی و در نهایت با اازایش اندازة تودة بطن چپ تلب
ارتباط دارد [ .]7برخی مطالعات نشددان میدهند ،اجرای اعالیت
ورزشددی طوالنیمدت یا شدددید پاسددخ اسددترسددی و ت ییرات
پاتولوژیکی بارزی مثل آپوپتوز را در ع ضالت مخطط ا سکلتی و
تلب) ،کبد و کلیه تحریک میکند [ .]5هر چند سدددازوکارهای
محرک مرگ سلولی در اندامهای مختل هنگام اعالیت ورزشی
و پ از آن ،کامل شناخته ن شده ا ست ،صاحبنظران معتةدند
عواملی مثل نوب برنامة تمرینی و  ROSدر این سدددازوکار نةش
دارد [ .]19مدت زمان اعالیت ورز شی در برنامة تمرینی اهمیت
بسیار دارد ،زیرا نشان داده شده است که زمان اعالیت ورزشی با
اازایش  cTnTهمب ستگی مثبت دارد [ .]11بنابراین ،برنامههای

نتیجهگیری
در نهایت ،نتایج تحةیف حاضددر نشددان داد که انجام اعالیتهای
ورزشی  HIITو تداومی به مدت چهار هفته و در شدت مشخص
به اازایش سطوح  cTnTنمیانجامد .این نتیجه احتماال گواه این
مطلب اسدددت که پروتکلهای تمرینی مطالعة حاضدددر به تلب
آس دیب نمیرسدداند .میتوان نتیجهگیری کرد که شدددت اعالیت
ورز شی ،عامل مؤثری بر میزان  cTnTا ست .بنابراین ،با توجه به
تواتر ،شدددت ،زمان مدت) و نوب اعالیت ورزشددی که در برنامة
تحةیف حا ضر منجر به اازایش سطوح  cTnTن شد ،میتوان آن
را برای اارادی تجویز کرد که در خطر آ سیبهای تلبی -عروتی
هسدددت ند .در کل ،برای اث بات دتیف تأثیر چنین تمری ناتی بر
شددداخصهای ویژة آسدددیب سدددلولهای تلبی باید پژوهشهای
بی شتری ه در ورز شکاران ر شتههای مختل ورز شی و ه در
ااراد عادی انجام شود تا بهطور دتیف ماهیت آن روشن شود.
تشکر و قدردانی

این پژوهش حا صل کار دان شجویان ایزیولوژی ورز شی دان شگاه
شیراز است .از تمامی ااراد و مؤ سساتی که در این امر مه ما را
یاری کردند ،تةدیر و تشکر بهعمل میآید.
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