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Abstract
Background: Astronauts and those in microgravity (MG) conditions are faced with neuromuscular challenges.
On the other hand, high intensity interval training (HIIT) have been introduced as an effective factor in
strengthening the nervous system. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of six weeks of
high intensity interval training under simulated microgravity condition on brain degenerating myelin basic protein
(dgen-MBP) level in healthy male rats.
Metohds: This experimental study was conducted on 30 male rats with an average weight of 189.2 ± 5.7 grams.
They were randomly divided into 5 groups: Base line (n=6), MG control (n=6), HIIT control (n=6), HIIT (n=6) and
MG & HIIT (n=6). The training groups performed the HIIT on a treadmill, with 30 seconds running time of 29
m/min and a 1 minute rest time of 13 m/s to until the fatigue. Rats were killed 48 hours after the last training session
and an ELISA kit was used to evaluate the data related to dgen-MBP.
Results: The results of one-way ANOVA showed a significant difference between the groups in the functional
test variables and dgen-MBP (P≤0.05). In the meantime, the MG & HIIT group showed the highest amount of dgenMBP compared to the control group.
Conclusion: It seems that people who are in a microgravity situation, by applying HIIT training for at least 6
weeks, can increase their dgen-MBP levels, improve their health and nerves, and increase the time to fatigue.
Keywords: Degenerating myelin basic protein (dgen-MBP), High intensity interval training (HIIT), Simulated
microgravity, Functional test
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چکیده

زمینه :فضانوردان و افرادی که در شرایط کم جاذبه هستند ،با چالشهای عصبی مواجهاند ،از طرفی تمرین تناوبی شدید عاملی موثر در تقویت دستگاه
عصبی معرفی شده است .از این رو هدف پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید در شرایط میکروگراویتی بر پروتئین پایه میلین تخریب
شده مغزی ( )dgen-MBPموشهای صحرایی نر سالم است.
روش بررسی :مطالعه حاضر از نوع بنیادی است ،که  03سر موش صحرایی نر با میانگین وزن 981/2±5/7گرم ،به شکل تصادفى به  5گروه کنترل پایه (6
سر) ،تعلیق ( 6سر) ،کنترل  6(HIITسر) 6( HIIT ،سر) و تعلیق 6( HIITسر) ،تقسیم شدند .گروههای تمرین HIIT ،را روی تردمیل اجرا میکردند که زمان
فعالیت  03ثانیه با سرعت  21متر بر دقیقه و زمان استراحت 9دقیقه با سرعت  90متر بر دقیقه تا بروز خستگی انجام میشد .موشهای صحرایی  88ساعت
بعد ازآخرین جلسه تمرینی ،تحت شرایط بیهوشی کشته شدند و برای ارزیابی دادههای مربوط به  dgen-MBPاز کیت االیزا استفاده شد .همچنین از آزمون
تحلیل واریانس یکطرفه ( )One-way ANOVAبرای مقایسه بین گروهی و از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه گروه کنترل پایه و دیگر گروهها استفاده
شد.
یافتهها :نتایج تحلیل واریانس یکطرفه معنیداری بین گروهی در متغیرهای آزمون عملکردی و  dgen-MBPرا نشان داد ( .)P≥3/35که در این بین
گروه HIITباالترین میزان پیشرفت را متغیر آزمون عملکردی ( 08/5متر بر دقیقه) و در گروه تعلیق  HIITنیز بیشترین میزان مربوط به 29/5( dgen-MBP
نانوگرم بر میلیلیتر) را نسبت به گروه کنترل پایه نشان دادند.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج و با احتیاط کامل میتوان به افرادی که در شرایط میکروگرویتی هستند پیشنهاد کرد که با تمرین  HIITدر مدت زمان
حداقل  6هفته ،مىتوانند بهدلیل افزایش میزان  ،dgen-MBPسطح سالمتی و عصبی خود را افزایش داده ،همچنین زمان رسیدن به خستگی را بیشتر کنند.
کلیدواژه :پروتئین پایه میلین تخریب شده ( ،)dgen-MBPتمرین تناوبی با شدت باال ،میکروگروایتی شبیه سازی شده ،آزمون عملکردی
نحوه استناد به این مقاله :مرالی ف ،کاظمی ع ،فرحانی ف .تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید در شرایط کمجاذبهای بر پروتئین پایه میلین تخریبشده مغزی موشهای
صحرایی نر سالم .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی تبریز9911 .؛077-614:)6(24

حق تالیف برای مولف محفوظ است.
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منتشر گردیده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

امروزه با پیشرفت علوم هوا فضا و طب مرتبط با آن و با
افزایش سفرهای فضایی این نیاز ایجاد شده است که اثرات
بیوزنی یا میکروگراویتی بر بدن بررسی شود .شرایط بیوزنی از
بزرگترین تفاوتهایی است که بین شرایط زمین و فضا وجود
دارد .شرایط بیوزنی اثرات متعددی بر فیزیولوژی بدن میگذارد
که شاید برخی از آنها قابل جبران نباشد .قرارگیری در محیط
میکروگراویتی و تغییر در وضعیت بدن ،عالوه بر این که گرادیان
فشار هیدروستاتیک را تغییر میدهد و موجب شیفت مایعات بدن
از اندامهای تحتانی به اندامهای فوقانی میشود ،تغییرات
فیزیولوژیکی متعددی را به همراه دارد و میتواند بر دستگاههای
مختلف بدن از جمله دستگاه تنفسی ،عضالنی ،اسکلتی ،قلبی و
عروقی و از همه مهمتر دستگاه عصبی نیز تاثیر گذارد که به دلیل
برداشتهشدن بار از روی بافتهای بدن و توزیع دوباره مایعات بدن
است (.)9
سازگاری در دستگاه عصبی انسان یکی از اهداف مهم
سازگاری با محیط میکروگراویتی است .حرکات انسان به صورت
وضعی در روی زمین را به طور خاص شبکههای عصبی در مغز،
ساقه مغز و طناب نخاعی کنترل میکنند .از طرفی غالف میلین نیز
با ایجاد رسانایی بیشتر روی سطح تارهای عصبی ،موجب افزایش
سرعت هدایت پیامهای الکتریکی در طول تار عصبی میشود.
میلین افزون بر افزایش سرعت در پیامرسانی عصبی در طول
رشتههای عصبی ،وظیفه نگهداری از سلولهای عصبی را نیز عهده
دارد که ممکن است در اثر شرایط میکروگراویتی آسیب ببیند (.)2
پروتئین بنیادی میلین یکی از پروتئینهای اصلی غالف میلین است
که ویژه دستگاه عصبی و نخاع بوده و با آسیبهای مختلفی در
دستگاه عصبی مرکزی مرتبط است و افزایش آن بهمعنای بازسازی
بیشتر میلین است .البته  MBPمانند دیگر پروتئینها ،یک عامل
تحریکی برای بازسازی بیشتر و یک عامل مهاری برای عدم
بازسازی دارد که جمعجبری این دو عامل نشان دهنده عملکرد آن
است .عامل مهاری  MBPبه نام  dgen-MBPاست که میزان
تخریب پروتئین بنیادی میلین را نشان میدهد ( .)0هنگژانگ و
همکاران ،پس از چهار هفته بیوزنی پاهای عقبی موش صحرایی
نشان دادند که در گروه بیوزنی ،بیان پروتئین بنیادی میلین کاهش
و در مقابل آن ،میزان تخریب شده این پروتئین ()dgen-MBP
افزایش یافته است ( .)8در تحقیقی دیگر ،چهارده روز بیوزنی
پاهای عقبی موش صحرایی باعث کاهش انتقال در نورونهای
تخریب شده در بخش پروگزیمال مهره پنجم کمری ( )L5میشود
که این موضوع ،تغییرات دژنراسیونی را در غشا میلین نشان
میدهد ( .)5پروتئین بنیادی میلین بیان شده درغالف میلین ،نماینده
خوبی برای نشان دادن تغییرات دژنراسیونی غشای میلین است
(.)8

پژوهشگران برای کاهش اثرات منفی ناشی از بیوزنی ،ورزش
و فعالیت بدنی را پیشنهاد کردهاند ( .)6زامپرو و همکاران در
تمرین با شدت متوسط ( 83وات) با استفاده از دوچرخه
ارگومتری در شرایط میکروگراویتی ،کاهش اکسیژن مصرفی اوج
را در مقایسه با گراویتی نرمال گزارش کردند ( .)7ورزش و
فعالیت بدنی ،بر دستگاه عصبی نیز اثرات مثبتی میگذارد .در
شرایطی مانند ورزش و فعالیت بدنی ،الکتات تولید شده به عنوان
یک بافر بین متابولیسم اکسیداتیو و گلیکولیز عمل میکند (.)8
الکتات تولید شده توسط آستروسیتها در ماده خاکستری ممکن
است نورونهایی را که نیازمند انرژی اضافی هستند ،حمایت کند.
الکتات به جذب آکسونها نیز کمک کرده و برای ایجاد میلین مهم
است ( .)1آبارکا و همکاران دریافتند که الیگودندروسیتها نسبت
به نورونها الکتات بیشتری مصرف میکنند ( )93و استفاده از
الکتات نه تنها برای سوختن در میتوکندری که برای سنتز لیپیدها
واحتماال برای ساخت میلین ضروری است .بنابراین محرومیت از
انرژی ،میتواند موجب تاخیر در میلینسازی یا از بین رفتن میلین
را شود (.)99
اگرچه ورزش و فعالیت بدنی اثرات مثبتی بر میکروگراویتی
دارد ،اما تمرین تناوبی شدید ( )HIITبه عنوان یک مدل تمرینی،
اثرات فیزیولوژیک ویژهای را نشان داده است .این روش تمرینی
با تولید الکتات فراوانی در طول تمرین همراه است ( .)92الکتات
نیز بهعنوان عامل مورد استفاده الیگودندروسیتها ،اهمیت خاصی
دارد .توماس و همکاران نشان دادند بیشترین الکتات در تمرینات
شدید متناوب ترشح میشوند ( .)90وسعدی و همکاران ،در یک
پژوهش ،تاثیر تمرینهای استقامتی و  HIITبر مقادیر عامل
نوروتروفیک مشتق از مغز ( Brain derived neurotrophic factor,
 )BDNFهیپوکمپ موشهای صحرایی را بررسی کردند .به این
منظور آزمودنیها در گروه های کنترل ،تمرین استقامتی و تمرین
تناوبی شدید تقسیم و به مدت  8هفته برنامه خاص خود را انجام
دادند .در پایان مطالعه تغییر معنیداری را در سطوح  BDNFبر
اثر فعالیت ورزشی نشان نداد ،اما به نظر می رسد مقادیر  BDNFاز
فعالیت ورزشی تناوبی شدید نسبت به فعالیت ورزشی استقامتی
تاثیر بیشتری پذیرد (.)98
با توجه به توضیحات باال و اثرات میکروگراویتی بر دستگاه عصبی
و میلین ،جهت جلوگیری از انحطاط عصب و بیماریهای مرتبط
با فضانوردی و شرایط تعلیق از طریق ورزش و اثرات مطلوب آن،
پژوهش در این حیطه ضروری به نظر میرسد .همچنین باتوجه به
اینکه پژوهشگران در مطالعات کتابخانهای پژوهشی مشابه این
پژوهش پیدا نکردند ،تصمیم گرفتند تا اثرات شش هفته تمرینات
تناوبی شدید بر پروتئین پایه میلین تخریب شده مغزی موشهای
صحرایی نر سالم را بسنجند.
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روش کار

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای بنیادی است که به صورت
تجربی انجام شد .جامعه آماری این پژوهش  03موش صحرایی نر
نژاد ویستار ( 0ماهه و با میانگین وزن معادل  981/25±5/79گرم(
از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تهیه شدند و
سپس به طور تصادفی به  5گروه  6تایی شامل گروههاى کنترل
پایه ( 6سر) ،تعلیق ( 6سر) ،کنترل  6( HIITسر) 6( HIIT ،سر) و
تعلیق 6( HIITسر) ،تقسیم شدند و پس از یک هفته آشناسازی با
محیط آزمایشگاه ،شرایط میکروگراویتی و تمرین در شرایط تعلیق،
در آزمایشگاه حیوانات دانشکده تربیتبدنی و علومورزشی
دانشگاه خوارزمی نگهداری شدند .این تقسیم بندی از لحاظ وزنی
یکسان سازی شد .موشهای صحرایی در اتاقی با دمای محیط 28
درجه سانتیگراد و میزان رطوبت  55تا  63درصد نگهداری شدند.
موشها دسترسی آزاد به غذای استاندارد (به ازای هر  933گرم
وزن بدن ،روزانه  93گرم پلت و  93تا  95میلی لیتر آب ،تهیه شده
از شرکت جوانه تهران  ،ایران) و آب را داشتند .همه حیوانات
روزانه از لحاظ نشانههای ظاهری بالینی بررسی میشدند و در
صورت هرگونه نشانه آسیب شناختی مشکوک و عدم تمایل به
دویدن روی نوارگردان ،از مطالعه کنار گذاشته میشدند .فرایند
آزمایشگاهی پژوهش حاضر براساس دستورالعملهای استفاده و
مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی بود (.)95
پروتکل تمرین
پس از یک هفته آشناسازی موشهای صحرایی با نحوه دویدن
روی نوارگردان و تعلیق پاهای عقبی (شکل( ،)9هر روز به مدت
 95دقیقه با سرعت  95متر بر دقیقه) ،گروهای تمرینی به مدت 6
هفته و هر هفته  5روز فعالیت متناوب شدید روی نوارگردان انجام
دادند ( .)96شیب نوارگردان در طول دوره تمرین تا هفته آخر
صفر بود .در قسمت انتهایی نوارگردان یک شبکه شوک الکتریکی
وجود داشت که موشها را برای دویدن تحریک میکرد .قبل و
بعد از تمرین ،گرمکردن و سرد کردن  5دقیقهای با سرعت  93متر
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بر دقیقه انجام شد .بین هر تناوب تمرینی ،استراحت فعال 9
دقیقهای با سرعت  90متر بر دقیقه وجود داشت .افزایش بار تمرین
در طول شش هفته ،در هفته اول  6تناوب  03ثانیهای با سرعت 03
متر بر دقیقه و در هفتههای بعدی هر هفته  9متر بر دقیقه به سرعت
بود و یک تکرار به تناوبها شد (جدول .)96( )9برای بیوزن
کردن موشها ،حیوان را درون رستینر قرار داده و دم حیوان را
بوسیله پنبه و الکل تمیز کردیم و پس از خشک شدن دم ،نوار
کنزیوتایپ را که به اندازه دو سوم دم موش بریده شده بود به
صورت طولی از ابتدای دم موش تا یک سوم انتهایی آن و سه
چسب دیگر به طول سه تا چهار سانتیمتر به صورت عرضی روی
دم موش چسباندیم .چسب ها نه خیلی شل بسته شدند که باز
بشوند و نه خیلی سفت بسته شدند که جریان خون طبیعی را
مختل کنند .زاویه و ارتفاع موشها و همچنین دم موشها روزانه
چک میشدند تا در صورت نیاز اعمال تصحیحی صورت گیرد
(شکل.)96( )9

شکل  .1تمرین در شرایط میکروگراویتی

جدول  .1پروتکل تمرینی شش هفته تمرین تناوبی شدید

هفته/روز
آموزش5/
اول5/
دوم5/
سوم5/
چهارم5/
پنجم5/
ششم5/
گرم کردن
سرد کردن

تکرار
1
6
7
8
9
13
11
1
1

زمان فعالیت
 15دقیقه
 03ثانیه
 03ثانیه
 03ثانیه
 03ثانیه
 03ثانیه
 03ثانیه
 5دقیقه
 5دقیقه

سرعت
 15متر بر دقیقه
 03متر بر دقیقه
 01متر بر دقیقه
 03متر بر دقیقه
 00متر بر دقیقه
 03متر بر دقیقه
 05متر بر دقیقه
 13متر بر دقیقه
 13متر بر دقیقه

تناوبهای استراحتی
ندارد
1دقیقه 10/متر بر دقیقه
1دقیقه 10/متر بر دقیقه
1دقیقه 10/متر بر دقیقه
1دقیقه 10/متر بر دقیقه
1دقیقه 10/متر بر دقیقه
1دقیقه 10/متر بر دقیقه
ندارد
ندارد
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جدول  .3آمار توصیفی ،درصد تغییرات ،آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی گروههای پژوهش

متغیر

وزن
)(mg

آزمون عملکردی
))min

dgen-MBP
)(ng/ml

گروهها

میانگین و انحرافاستاندارد

درصد تغییرات نسبت به گروه کنترل پایه

کنترل پایه
کنترل HIIT
HITT
کنترل تعلیق
تعلیق HIIT
کنترل پایه
کنترل HIIT
HITT
کنترل تعلیق
تعلیق HIIT
کنترل پایه
کنترل HIIT
HITT
کنترل تعلیق
تعلیق HIIT

188/3 ±3/5
035/3 ±5/6
388/3 ±1/5
336/3 ±7/6
356/8 ±9/8
13/3 ±3/5
31/8 ±3/9
08/5 ±3/7
17/7 ±3/0
03/9 ±3/5
7/5 ±6/1
19/7 ±3/5
19/1 ±3/6
13/3 ±3/7
31/5 ±3/5

3/3 ±3/3
# 63/3 ±6/0
# 50/0 ±6/7
# 03/9 ±9/6
# 06/5 ±8/6
3/3 ±3/3
# 50/9 ±7/3
# 173/3 ±9/5
# 35/3 ±5/3
# 118/0 ±13/0
3/3 ±3/3
# 59/9 ±06/3
# 57/5 ±09/6
33/5 ±65/0
# 63/5 ±39/6

*اختالف بین گروهی # ،اختالف با گروه کنترل پایه در آزمون تعقیبی بونفرونی

جدول  .0آزمون تیمستقل گروه کنترل تعلیق با دیگر گروهها

کنترل تعلیق
متغیر
(میانگین و
انحرافاستاندارد)
وزن
388/3 ±1/5
)(mg
388/3 ±1/5
388/3 ±1/5
388/3 ±1/5
آزمون
17/7 ±3/0
عملکردی
17/7 ±3/0
))min
17/7 ±3/0
17/7 ±3/0
dgen-MBP
13/3 ±3/7
)(ng/ml
13/3 ±3/7
13/3 ±3/7
13/3 ±3/7
*اختالف معنیدار آزمون Tمستقل

کنترلHIIT
(میانگین و
انحرافاستاندارد)
035/3 ±5/6

31/8 ±3/9

19/7 ±3/5

HIIT
(میانگین و
انحرافاستاندارد)
336/3 ±7/6

08/5 ±3/7

19/1 ±3/6

آزمون عملکردی
در این پژوهش برای بررسی تغییرات عملکردی موشها و
تعیین اثربخشی پروتکل پژوهشی ،در آخر هفته اول (روز پنجشنبه)
و نیز در اواسط هفته هفتم (روز دوشنبه) از همه آنها آزمون
عملکردی گرفته شد .در آزمون عملکردی موشها بهصورت
وقفهای با سرعت  21متر بر دقیقه به اندازه  03ثانیه فعالیت داشتند
و سپس با سرعت  90متر بر دقیقه به اندازه  63ثانیه استراحت
داشتند و این تکرارها تا جایی که موش ها به واماندگی رسیده و
قادر به ادامه آزمون نبودند ،انجام میشد و زمان کل به عنوان زمان
رسیدن به خستگی محسوب میشد.
آماده سازی بافت و ارزیابی بیوشیمیایی

تعلیقHIIT
(میانگین و
انحرافاستاندارد)

356/8 ±9/8

03/9 ±3/5

31/5 ±3/5

اختالف بین گروهی
معنیداری
آمارهF
* 3/331
337/033

889/711

10/703

کنترل پایه
(میانگین و
انحرافاستاندارد)

188/3 ±3/5

13/3 ±3/5

7/5 ±6/1

* 3/331

* 3/331

Tمستقل
مقدار Tمعنیداری
5/729
93/828
6/217
67/518
26/680
81/028
95/615
52/180
7/291
6/633
8/687
3/827

* 3/339
* 3/339
* 3/339
* 3/339
* 3/339
* 3/339
* 3/339
* 3/339
* 3/339
* 3/339
* 3/339
3/883

برای جلوگیری از اثرات باقیمانده آخرین جلسه تمرینی،
موشهای صحرایی  88ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی ،در
شرایط بیهوشی کشته شدند ( .)97ابتدا به ازای هر  933گرم وزن
بدن 3/9 ،میلیگرم از مخلوط بیهوشی (93میلیگرم کتامین و 9/5
میلیگرم زایلوزین) به موشها تزریق شد تا بیهوش شوند.
بالفاصله مغز به طور کامل از هر موش صحرایی در کمتر از 2
دقیقه خارج و با محلول نرمال سالین شستشو شد تا خون اضافی
سطحی جدا شود .سپس مغزها در کمترین زمان ممکن در نیتروژن
مایع برای  2دقیقه کامل غوطهور و در پایان برای آنالیز دادهها در
دما  -83درجه در فریزر آزمایشگاه علمی پژوهشی هیستوژنتیک
تهران نگهداری شدند .برای ارزیابی دادههای  dgen-MBPاز کیت
االیزا (Rat ]dgen-MBP[ -Elisa Kit48-ZellBio Germany

تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید در شرایط کمجاذبهای بر پروتئین پایه میلین تخریبشده مغزی موشهای صحرایی نر سالم

 )Degenerated Myelin Basic Proteinبا حساسیت  3/35نانوگرم
برمیلیلیتر استفاده شد .گروه کنترل پایه در اولین هفته و بدون
تمرین کشته و بافت آنها برای سنجش میزان dgen-MBP
نگهداری شد.
تحلیل آمارى
فرض طبیعی بودن توزیع دادهها با آزمون شاپیرویلک ،بررسی
شد .همچنین برای بررسی میزان اثر تمرین  HIITبر وزن ،آزمون و
 dgen-MBPاز تحلیل واریانس یکطرفه ()One-way ANOVA
و از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه گروه کنترل پایه و دیگر
گروهها استفاده شد .برای مقایسه بین گروه کنترل تعلیق با دیگر
گروهها به تفکیک از آزمون  Tمستقل در حالت پارامتریک استفاده
شد .تمامی محاسبات با نرمافزار  SPSSنسخه  29در سطح
معنیداری آلفا  3/35انجام شد.

یافته ها

میانگین متغیرهای وزن ،آزمون عملکردی و
گروهها به عالوه درصد تغییرات نسبت به گروه کنترل پایه و
همچنین مقدار معنیداری آزمون واریانس یکطرفه در جدول 2
ارایه شده است .دادهها نشان داد بین وزن گروهها پس از اجرای
پروتکل تحقیق اختالف معنیداری وجود دارد ( .)P=3/339آزمون
تعقیبی بونفرونی نشان داد ،اختالف معنیداری بین گروه کنترل پایه
و گروههای کنترل  ،)P=3/339( HIIT ،)P=3/339( HIITکنترل
تعلیق ( )P=3/339و تعلیق  ،)P=3/339( HIITوجود دارد .در
آزمون عملکردی نیز ،اختالف معنیداری بین گروهها مشاهده شد
( )P= 3/339و در ادامه نیز آزمون تعقیبی بونفرونی اختالف
معنیداری بین گروه کنترل پایه و گروههای کنترل HIIT
( ،)P=3/339( HIIT ،)P=3/339کنترل تعلیق ( )P=3/339و
تعلیق  ،)P=3/339( HIITرا نشان داد .میزان  dgen-MBPبین
گروهها همانند دیگر متغیرها معنیدار بود ( .)P=3/339آزمون
تعقیبی بونفرونی نیز اختالف معنیداری بین گروه کنترل پایه و
گروههای کنترل  )P=3/332( HIIT ،)P=3/339( HIITو تعلیق
 ،)P=3/339( HIITنشان داد ،اما اختالف معنیداری بین گروه
کنترل پایه و کنترل تعلیق ( )P=9/333وجود نداشت.
جدول  ،0گروه کنترل تعلیق را با دیگر گروهها (کنترل،HIIT
 ،HIITتعلیق  HIITوکنترل پایه) مقایسه میکند .در متغیر وزن
اختالف معنیداری بین گروه کنترل تعلیق و دیگر گروهها وجود
دارد (کنترل  ،)P=3/339( HIIT ،)P=3/339( HIITتعلیق HIIT
( )P=3/339و کنترل پایه ( .))P=3/339در متغیر آزمون عملکردی
نیز اختالف معنیداری بین گروه کنترل تعلیق و دیگر گروهها
وجود داشت (کنترل ،)P=3/339( HIIT ،)P=3/339( HIIT
تعلیق  )P=3/339( HIITو کنترل پایه ( .))P=3/339در نتایج
 ، dgen-MBPاختالف معنیداری بین گروه کنترل تعلیق و
dgen-MBP
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گروههای کنترل  HIIT ،HIITو تعلیق  HIITوجود دارد
( )P=3/339( ،)P=3/339و ( )P=3/339به ترتیب) ،اما اختالف
معنیداری بین گروه کنترل تعلیق وکنترل پایه مشاهده نشد
(.)P=3/883

بحث

براساس نتایج ،شش هفته تمرین تناوبی شدید در شرایط
میکروگراویتی بر پروتئین پایه میلین تخریب شده مغزی موشهای
صحرایی نر سالم تاثیر معنیداری دارد .البته ،نمیتوان بهطور دقیق
نتایج حاضر را به انسان تعمیم داد ،با اینحال ،در ادامه به
برخی نتایج همسو و ناهمسو در هر دو آزمودنی انسان و حیوان
اشاره میشود.
نتایج مربوط به متغیر وزن نشان از افزایش معنیدار در همه
گروهها داشت ،اگرچه همانطور که در گروه کنترل  HIITنشان داده
شد ( 035گرم) ،وزن همراه با رشد نیز افزایش مییابد ( ،)22اما
این افزایش وزن میتواند ناشی از افزایش توده چربی یا توده بدون
چربی باشد ( )20که از نظر سالمتی و ترکیب بدن اختالف
معنیداری باهم دارند ( .)28بنابراین ،افزایش وزن گروههای
تحقیق ،علیرغم افزایش وزن ناشی از رشد ،معلوم نیست درصد
بیشتر آن توده چربی است یا توده بدون چربی ،لذا یکی از
چالشهای پژوهش حاضر است .با این حال مطالعات پیشین نشان
دادهاند ،ورزش تناوبی شدید موجب کاهش توده چربی و افزایش
توده بدون چربی شده است ( )25و از طرفی ،شرایط بیوزنی و
همچنین عدم فعالیت (کنترل) ،موجب آتروفی عضالنی و درپی آن
افزایش توده چربی شده است ( .)26بنابراین ،افزایش وزن
گروههای کنترل  035( HIITگرم) و کنترل تعلیق ( 286گرم)،
احتماال ناشی از افزایش توده چربی است ،درحالیکه افزایش وزن
گروههای  288( HIITگرم) و تعلیق  256( HIITگرم) ،ممکن
است ناشی از افزایش توده بدون چربی و عضله سازی باشد،
اگرچه بهتر بود این موارد سنجش میشد تا تفسیر بهتری انجام
میگرفت .نتایج مرتبط با آزمون عملکردی نیز افزایش معنیداری
در همه گروههای پژوهش نشان داد .یکی از دالیل مهم افزایش
این متغیر در همه گروهها ،عامل رشد و افزایش عوامل مرتبط با
عملکرد قلبیعروقی است ( ،)27به نوعی که همراه با رشد و بلوغ
این عوامل توسعه یافته و تقویت میشوند .اگرچه آزمون
عملکردی در همه گروهها نسبت به گروه پایه افزایش معنیدار
داشته ،اما این افزایش یکسان نیست ،به نوعی که گروه 08( HIIT
تکرار) و پس از آن گروه تعلیق 09( HIITتکرار) ،گروه کنترل
 22( HIITتکرار) و درنهایت گروه کنترل تعلیق ( 98تکرار)،
بهترتیب از بیشترین به کمترین توان هوازی را نشان دادند ،این در
حالی است ،که گروه کنترل پایه 98 ،تکرار در آزمون عملکردی
داشته و علیرغم افزایش معنیدار در گروه کنترل تعلیق ،این
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افزایش زیاد نیست (اختالف بین گروه کنترل پایه و گروه کنترل
تعلیق = .)8البته در گروههایی که تمرین تناوبی شدید انجام داده
بودند ،افزایش معنیدار در دامنهی  972-998درصدی نشان داده
شد که نشان از اثر گذاری تمرین  HITTدارد .در تایید این موضوع
نیز ،ربانی و همکاران ،نشان دادند ،که هشت هفته تمرین تناوبی
شدید بر دختران فعال موجب افزایش معنیدار حداکثر اکسیژن
مصرفی ( )Vo2maxو عملکرد بیشینه ( )VIFTمیشود .اگرچه
پروتکل تمرینی در پژوهش ربانی و همکاران براساس استفاده از
ضربان قلب و سرعت دویدن انجام شده بود و با پروتکل تمرینی
پژوهش حاضر که بر اساس زمان و سرعت دودیدن تنظیم شده
متفاوت است ،اما در هر دو پژوهش افزایش معنیداری در Vo2max
مشاهده شد (.)28
نتایج مرتبط با  dgen-MBPنشان از افزایش معنیداری در همه
گروهها به جز گروه کنترل تعلیق ( 93نانوگرم بر میلیلیتر) ،داشت.
در تضاد با نتایج آزمون عملکردی dgen-MBP ،در گروه تعلیق
 HIITبیشترین افزایش ( 22نانوگرم برمیلیلیتر) را داشت و
گروههای کنترل  23( HIITنانوگرم برمیلیلیتر) و 91( HIIT
نانوگرم برمیلیلیتر) افزایش داشتند که نزدیک به هم بود .این تضاد
نشان میدهد که تمرین تعلیقی همراه  HIITاثر بیشتری بر عصب
و  dgen-MBPگذاشته است .با اینکه پروتئین پایه میلین تخریب
شده ( ،)dgen-MBPبه عنوان یک عامل مهم و پروتئین بنیادی
میلین شناخته میشود ( ،)6اما پژوهشی که همراه با فعالیت بدنی
(اعم از ،فعالیت مقاومتی ،استقامتی و  )...این پروتئین را بررسی کند
پیدا نشد ،لذا به پژوهشهای مرتبط با این پروتئین اشاره میشود.
هنگ ژانگ و همکاران تاثیر بیوزنی اندام عقبی بر بیان پروتئین
پایه میلین تخریب شده ( )dgen-MBPریشه خلفی عصب پنجم
کمری را بررسی کردند و نتایج آنها افزایش  dgen-MBPدرپی
استراحت در شرایط بیوزنی پاهای عقبی را نشان داد ( .)8اگرچه
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش حاضر همسو بود ،اما این
تفاوت در پروتکل تمرین دو پژوهش مشهود است و نمیتوان به
مقایسه بینآنها پرداخت .از آنجاکه کاهش عملکرد پروتئین
 MBPموجب شروع تخریب غالف میلین در بیماریهای وابسته
(Myelin/oligodendrocyte
به دمیلیناسیون میشود
 )glycoprotein, MOGو هدف مهمی جهت پاسخ دستگاه ایمنی
به فرایند التهابی دمیلیناسیون در دستگاه عصبی مرکزی بوده و این
عامل از لحاظ عملکردی کامال شبیه  dgen-MBPاست (.)21
بنابراین  dgen-MBPعاملی مهم در بازسازی میلین و دستگاه
عصبی است که در گروه تعلیق  HIITبیشترین افزایش را داشت.
البته اندازهگیری  MBPو نسبت بین آنها الزم بود که چشمپوشی
از آن ،از نقایص و محدودیتهای پژوهش حاضر است .همچنین
پژوهشهای مشابهی در حوزه دستگاه عصبی و تمرین
میکروگرواویتی انجام شده که میتوان به پژوهش معظمی و

همکاران اشاره کرد که در آن اثر یک برنامه تمرین در آب
(میکروگراویتی شبیهسازی) بر سطح (Transforming growth
) factor beta, TGF-βبیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
( )MSرا بررسی کردند .آنها پس از  8هفته تمرین هوازی 83
دقیقهای همراه با میکروگراویتی در  95مرد مبتال به  ،MSعلیرغم
کاهش  ،TGF-βتفاوت معنیداری بین دوگروه تمرین و کنترل
مشاهده نکردند و به بیماران مبتال به  MSبرای بهبود عملکرد
سیستم ایمنی خود با کاهش در سطح  ، TGF-βتمرین هوازی در
آب همراه با میکروگراویتی در یک دوره طوالنیمدت را پیشنهاد
کردند (.)03
درصد تغییرات (جدول )2در گروههای پژوهش نسبت به
گروه کنترل پایه زیاد (بیش 933درصد) است ،چون با افزایش سن،
عوامل رشدی و ضدرشدی نیز باتوجه به شرایط بدنی فرد افزایش
مییابد ،اگرچه این افزایش یکسان نیست ( .)98،91افزایش %972
گروه  HIITو  %998گروه تعلیق HIITدر متغیر آزمون عملکردی
نشان میدهد که اثر رشد در اینگروهها موجب این تغییرات چند
برابری شده است .البته این موضوع از آنجا که بیشترین تغییرات
درونی و بیرونی در سنین اولیه رخ میدهد ،معقول بهنظر میرسد
(.)23،29
در پژوهش حاضر اثرات منفی ناشی از میکروگراویتی بر وزن،
خستگی و  dgen-MBPدیده میشود .با توجه به جدول ،0
علیرغم افزایش این متغیرها نسبت به گروهپایه  -که احتماال ناشی
از رشد باشد  -نسبت به دیگر گروهها اختالف معنیداری دارد که
حتی گروه کنترل  HIITکه شش هفته تمرین و تعلیق نداشتهاند،
نیز پیشرفت بهتری داشتند .در جدول 0بین گروه کنترل تعلیق و
دیگر گروهها مقایسه صورت گرفت و در همه متغیرها اختالف
معنیداری بین گروه کنترل تعلیق با دیگر گروهها ( کنترل ،HIIT
 HIITوتعلیق  )HIITمشاهده میشود .بنابراین قرار گرفتن در
شرایط تعلیق عالوه بر اینکه ممکن است اثر منفی بر دستگاه
عصبی گذاشته و بازسازی میلین را به تاخیر اندازد ،موجب آتروفی
عضالنی نیز میشود،بنابراین به افرادی که ناخواسته در شرایط
تعلیق (مانند؛ فضانوردان و )...قرار میگیرند پیشنهاد میشود تمرین
 HIITرا انجام دهند تا عالوه بر افزایش بازسازی میلین و همچنین
عضلهسازی ،موجب افزایش زمان رسیدن به خستگی شود.

نتیجهگیری

بنابراین افرادی که در شرایط میکروگراویتی هستند با انجام
تمرین  HIITدر مدت زمان حداقل  6هفته مىتوانند با افزایش
میزان  ،dgen-MBPسطح سالمتی و عصبی خود و زمان رسیدن به
خستگی را افزایش دهند.
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