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Introduction: Type 2 diabetes is a major risk factor for cardiovascular diseases.
Endurance training and empagliflozin were reported to have notable effects on heart
structure and function. This study aimed to investigate the effect of six weeks of
endurance training and empagliflozin intake on some structural and functional
indicators of the heart in diabetic male rats.
Material & Methods: In this study, a total of 40 male Wistar rats (mean±SD weight:
253.09±12.92 g, aged: 8-10 weeks) were randomly divided into five equal groups, 1)
healthy control, 2) diabetic control, 3) diabetic+empagliflozin, 4) diabetic+endurance
training, and 5) diabetic+endurance training+empagliflozin and kept in laboratory
conditions. Induction of diabetes was performed in rats after completion of the
familiarization protocol for two weeks and after 12 h of food deprivation by
intraperitoneal injection of streptozotocin (STZ) solution at a dose of 50 mg /kg. The
glucose level of 300 mg/dL was considered diabetic. The training groups practiced
endurance training, five days per week for six weeks. The drug groups also received
empagliflozin (10 mg/kg) daily by gavage. The animals were anesthetized 48 h after
the end of the protocol and cardiac function was recorded using echocardiography.
Subsequently, cardiac tissue was isolated and dissected. One-way analysis of variance
(ANOVA) and Kruskal-Wallis tests were used for statistical analysis of data in SPSS
software (version 27) and Graph Pad Prism software (version 9).
(Ethic code: LU.ECRA.2021.63)
Findings: The results showed significant differences between study groups in terms of left
ventricular end-systolic thickness (P=0.011) and left ventricular end-systolic volume
(P=0.008). The results of the post-hoc test showed that left ventricular end-systolic
thickness in the diabetic control group was significantly higher, compared to the healthy
control group (P=0.012). On the other hand, left ventricular end-systolic thickness in
diabetes+exercise+empagliflozin was significantly lower, compared to the diabetic control
group (P=0.020). Moreover, left ventricular end-systolic volume in the diabetic control
group was significantly higher, compared to healthy controls (P=0.006), and left ventricular
end-systolic volume in the diabetes+exercise+empagliflozin group was significantly lower
than that in the diabetic control group (P=0.017). No significant differences were observed
in other structural and functional indices of the heart (P≥0.05).
Discussion & Conclusion: The results of the present study showed that the combination of
empagliflozin use and endurance training has a positive impact on the structure and
function of the heart compared to the adoption of each (empagliflozin use and training)
alone.
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 2گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
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 4گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی ،دانشکدۀ پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرمآباد ،ایران
 5مرکز تحقیقات قلب و عروق ،بیمارستان شهید رحیمی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرمآباد ،ایران

اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله :پژوهشی

مقدمه :دیابت نوع  2بهعنوان عامل خطر اصلی بیماریهای قلبی-عروقی مطرح است .تأثیرات چشمگیری از تمرین

تاریخ دریافت1400/08/12 :
تاریخ ویرایش1400/10/04 :

استقامتی و امپاگلیفلوزین بر ساختار و عملکرد قلب وجود دارد؛ بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شش هفته
تمرین استقامتی و دریافت امپاگلیفلوزین بر برخی از شاخصهای ساختاری و عملکردی قلب در رتهای نر دیابتی است.
مواد و روش ها :تعداد  40سر موش نر نژاد ویستار (وزن  253/09±12/92گرم ،سن  10-8هفته) بهصورت تصادفی به پنج

تاریخ پذیرش1400/10/13 :

گروه مساوی  .1گروه کنترل سالم .2 ،گروه کنترل دیابتی .3 ،گروه دیابتی+امپاگلیفلوزین .4 ،گروه دیابتی+تمرین استقامتی

تاریخ انتشار1401/05/01 :

و  .5دیابتی+تمرین استقامتی+امپاگلیفلوزین تقسیم و در شرایط آزمایشگاهی نگهداری شدند .القای دیابت پس از پایان
دستورالعمل آشناسازی به مدت دو هفته و پس از  12ساعت محرومیت از غذا ،با تزریق درون صفاقی محلول  STZبه میزان

نویسنده مسئول:
محمد فتحی

تمرینی بهصورت  5روز در هفته و به مدت  6هفته به تمرین استقامتی پرداختند .گروههای مصرفکنندۀ دارو نیز  6هفته

گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشکدۀ

بهصورت روزانه از طریق گاواژ  10میلیگرم /کیلوگرم امپاگلیفلوزین دریافت کردند 48 .ساعت پس از پایان دستورالعمل،

ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه

حیوانات بیهوش شدند و عملکرد قلبی با استفاده از اکوکاردیوگرافی ثبت و سپس بافت قلب جدا و تشریح گردید .از

لرستان ،خرمآباد ،ایران

آزمونهای آماری  ANOVAیکطرفه و کروسکال والیس از طریق نرمافزارهای  SPSS vol.27و Graph Pad Prism

 50میلیگرم /کیلوگرم صورت گرفت و سطح گلوکز  300میلیگرم /دسی لیتر بهعنوان دیابتی در نظر گرفته شد .گروههای

 vol.9برای تجزیهوتحلیل آماری دادهها استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشاندهندۀ تفاوت معنیدار در ضخامت پایان سیستولی بطن چپ ( )P=0.011و حجم پایان سیستولی بطن
چپ ( )P=0.008میان گروههای پژوهش بود .نتایج آزمون تعقیبی نشان داد ،قطر پایان سیستولی بطن چپ در گروه کنترل
دیابتی نسبت به کنترل سالم ،به شکل معناداری باالتر ( )P=0.012و از سوی دیگر ،قطر پایان سیستولی بطن چپ در گروه
دیابت+تمرین+امپاگلیفلوزین به شکل معناداری ،کمتر از گروه کنترل دیابتی بود ()P=0.020؛ همچنین نتایج آزمون تعقیبی
نشان داد ،حجم پایان سیستولی بطن چپ در گروه کنترل دیابتی نسبت به کنترل سالم ،بهصورت معنیداری باالتر
( )P=0.006و از سوی دیگر ،حجم پایان سیستولی بطن چپ در گروه دیابت+تمرین+امپاگلیفلوزین به شکل معنیداری
کمتر از گروه کنترل دیابتی بود ( .)P=0.017تفاوت معناداری در سایر شاخصها ساختاری و عملکردی قلب مشاهده نشد
(.)P≥0.05
بحث و نتیجهگیری :نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که استفادۀ همزمان از امپاگلیفلوزین و انجام تمرین استقامتی به کسب
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تأثیر شش هفته تمرین استقامتی و دریافت امپاگلیفلوزین بر شاخصهای ساختاری و

مزیتهای بیشتر در ساختار و عملکردی قلب ،در مقایسه با ورزش و مصرف امپاگلیفلوزین بهتنهایی منجر میشود.
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مقدمه

پیشرونده شناختهشده است و نیز یکی از مهم ترین

( .)11در حقیقت ،در بیماران مبتال به دیابت شکل

عوامل مرگومیر در جهان بهشمار میرود ( .)1ابتال به

منحصربهفردی از نارسایی قلبی ایجاد میشود که در

دیابت خطر ابتال به سایر بیماریها ازجمله بیماریهای

اصطالح آن را کاردیومیوپاتی دیابتی مینامند.

قلبی-عروقی ،کبد چرب ،بیماریهای عصبی ،بینایی و...

کاردیومیوپاتی به معنای وجود ساختار غیرطبیعی میوکارد

را بهشدت افزایش میدهد ( .)2 ،3بر اساس اطالعات

(با افزایش هیپرتروفی ،آپوپتوز و فیبروز قلب مشخص می

موجود ،احتمال ابتال به بیماریهای قلبی و عروقی در

شود) و عملکرد غیرطبیعی آن ،وجود همزمان فشارخون،

بیماران دیابتی سه برابر بیشتر از همتایان سالم خود است

بیماری عروق کرونر و بیماری دریچۀ قلب است.

( .)4از سویی ،بیماریهای قلبی عروقی یکی از مهم ترین

پاتوفیزیولوژی آن چندعاملی است و علیرغم اهمیت

علل مرگومیر در میان بیماران مبتال به دیابت است (،6

بالینی فراوانی که دارد ،قابلدرک نیست؛ زیرا خطر ابتال

 .)5آمارها نشان داده است که حدود  65درصد مرگها

به نارسایی قلبی (یک پیامد مهم در بیماران دیابتی) در

در دیابت نوع دو به علت بیماریهای قلبی عروقی است.

بیماران دیابتی را بیشتر میکند (.)12

دیابت مسئول افزایش  2-5برابر نارسایی قلبی و خطر

از سوی دیگر ،مشخصشده است که داروهای

سکتۀ مغزی  2-4برابر و درنهایت ،خطر مرگ بهسبب

کاهندۀ قند خون میتوانند از پیشرفت نارسایی قلبی در

بیماری عروق کرونر  2-4برابر در افراد دیابتی بیشتر از

بیماران دیابتی جلوگیری کنند ( .)5مهارکنندههای
انتقالدهندههای سدیم-گلوکز ( 2-

افراد غیر دیابتی است (.)7 ،8

Sodium-glucose

چپ ،ضخامت دیوارۀ بطن چپ) ،اختالل در عملکرد

امپاگلیفلوزین یک مهارکنندۀ بسیار انتخابی

دیاستولی بطن چپ همراه با افزایش ماتریس خارج

است که خطر مرگومیر و بستری شدن برای نارسایی

Capillary

قلبی در بیماران دیابتی را کاهش داده است (.)14 ،15

 )rarefactionهمراه است ()9؛ بنابراین ،قلب بیماران مبتال

امپاگلیفلوزین به دفع سدیم ،ادرار اسمزی ،کاهش حجم

به دیابت تحت تأثیرات نامطلوبی قرار میگیرد که

پالسما و کاهش فشارخون و سفتی شریانی منجر میشود.

درنهایت ممکن است به افزایش خطر نارسایی قلبی و

همۀ این سازوکارها ممکن است کاردیومیوپاتی دیابتی و

مرگ منجر شود ( .)10جرم بطن چپ ( Left ventricular

نارسایی قلبی را کاهش و متابولیسم سلول را از گلوکز به

 )massیک شاخص ثابتشده و پیشبینی کنندۀ نیرومند

اکسیداسیون اسید چرب تغییر دهد و با ساختن بیشتر

عوارض قلبی-عروقی ازجمله انفارکتوس میوکارد و

اجسام کتونی-B ،هیدروکسی بوتیرات ،یک سوبسترای

نارسایی قلبی است ( .)9تحقیقات دراینباره نشان داده

بسیار کارآمد برای متابولیسم قلب فراهم کند (.)16

است که هر  10 g/m2افزایش در شاخص تودۀ بطن چپ

مطالعات نشان داده است که امپاگلیفلوزین قادر به تنظیم

با  6درصد افزایش خطر مرگومیر همراه است؛ اما دیابت

سطح باالی گلوکز در موشهای کاردیومیوپاتی دیابتی

بهعنوان عاملی مستقل باعث ایجاد تغییر در انواع

است و میتواند آپوپتوز کاردیومیوسیت را کاهش دهد و

سلولهای قلب ازجمله فیبروبالست ها و سلول های

عملکرد میوکارد را بهبود بخشد ()17؛ همچنین

سلولی و کاهش تراکم مویرگی (

SGLT2

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.7.0

(( )Left ventricular hypertrophyافزایش تودۀ بطن

درمانهای دارویی برای دیابت نوع  2هستند (.)13
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ابتال به دیابت نوع  2عموماً با هایپرتروفی بطن چپ

 )Cotransporter-2; SGLT2یکی از جدیدترین

تاثیر شش هفته تمرین استقامتی و دریافت امپاگلیفلوزین

غیرواگیر و یک اختالل سوختوسازی مزمن و

آپوپتوز قلب و هیپرتروفی مرضی میوکارد منجر میگردد
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دیابت بهعنوان یکی از شایعترین بیماریهای

اندوتلیال میشود .این تغییرات نامطلوب به فیبروز قلبی،

4

بستری شدن ناشی از نارسایی قلبی در بیماران مبتال به

مصرف امپاگلیفلوزین و اثر تعاملی آنها بر شاخصهای

دیابت نوع  2از طریق بهبود کنترل قند خون ،تکرر ادرار،

ساختاری و عملکردی رتهای نر دیابتی با استفاده از فن

کاهش وزن و کاهش فشارخون میشود ( .)18 ،19از

اکوکاردیوگرافی است.

دیگر مزایای قلبی-عروقی مهارکنندههای  SGLT2نیز می
توان به کاهش بار بطن چپ ،کاهش فیبروز و التهاب قلب

مواد و روش ها

و بهبود تولید انرژی میوکارد اشاره کرد ( .)20از طرف

مطالعۀ حاضر از نوع تجربی ،با مداخلۀ تمرین استقامتی

دیگر ،تأثیر فعالیت ورزشی در جلوگیری از بروز بیماری

و داروی امپاگلیفلوزین است .همۀ مراحل پژوهش به تأیید

های قلبی-عروقی مشخصشده است .بهطور ویژه فعالیت

کمیتۀ اخالق در پژوهش دانشگاه لرستان رسیده و با کد

ورزشی منظم خطر بروز آسیبهای قلبی را محدود می

اخالق توسط کمیتۀ اخالق دانشگاه لرستان به شمارۀ

کند ،وقایع ایسکمیک کشنده را به علت بیماری عروق

 LU.ECRA.2021.63صورت گرفته است .برای اجرای

کرونر کاهش میدهد ( ،)21عملکرد قلب را حفظ و از

پژوهش ،تعداد  40سر رت نر نژاد ویستار (وزن

آپوپتوز و فیبروز میوکارد جلوگیری مینماید (.)22
مشخصشده است که تمرین استقامتی با شدت متوسط و
باال باعث افزایش وزن قلب و نسبت وزن قلب به وزن بدن

 253/09±12/92گرم ،سن  8-10هفته) از شرکت علم
باوران آفتاب لرستان خریداری گردید و به مدت دو هفته
در شرایط آزمایشگاهی (میانگین دمایی  22±2درجۀ سانتی

تمرین ورزشی پس از  12هفته ،به افزایش ضخامت پایان

چهارتایی و دسترسی آزاد به آب و غذا) نگهداری شدند

دیاستولی بطن چپ ،ضخامت دیوارۀ خلفی بطن چپ،

( .)26نگهداری حیوانات بر اساس همۀ اصول اخالقی تأیید

حجم ضربهای و کسر تخلیه در پسران  13-15سال سالم

شده توسط کمیتۀ اخالق دانشگاه لرستان انجام گردید .رت

منجر میگردد ( .)24عالوه بر این ،هایپرتروفی مفید بطن

ها بهصورت تصادفی ،به  5گروه مساوی  .1گروه کنترل

چپ در نمونههای حیوانی به دنبال تمرین استقامتی و شنا

سالم ( 8سر) .2 ،گروه کنترل دیابتی ( 8سر) .3 ،گروه

در مطالعات مختلف گزارششده است (.)24 ،25

دیابتی+امپاگلیفلوزین ( 8سر) .4 ،گروه دیابتی+تمرین

بهخوبی مشخص است که مصرف امپاگلیفلوزین با
سازوکارهای مختلفی مانند کاهش فیبروز ،آپوپتوز و

استقامتی

(8

سر)

و

.5

دیابتی+تمرین

استقامتی+امپاگلیفلوزین ( 8سر) تقسیم شدند.

است ( )16و انجام فعالیت ورزشی نیز آثار مفیدی بر

مدت دو هفته و پس از  12ساعت محرومیت از غذا ،با

ساختار و عملکرد قلب دارد و با هایپرتروفی مفید بطن

تزریق درون صفاقی محلول  STZبه میزان  50میلیگرم/

چپ همراه است ( .)23از سویی ،ارزیابی بالینی با استفاده

کیلوگرم صورت گرفت ( .)27اندازهگیری قند خون

از الکتروکاردیوگرام و اکوکاردیوگرافی ،از مهمترین

توسط دستگاه گلوکومتر (مدل  Easy Glucoساخت

مراحل برای تشخیص اختالالت قلبی-عروقی است که

شرکت اینفوپیا کره جنوبی) انجام گردید و رتهایی که

اندازهگیری دقیق و قابلتکرار از آناتومی و عملکرد قلب

گلوکز سرم آنها باالتر از  300میلیگرم /دسی لیتر بود،

را امکانپذیر میکند و برای تشخیص افتراقی میان

بهعنوان دیابتی در نظر گرفته شدند .در گروههای مصرف

هایپرتروفی ورزشی و کاردیومیوپاتی دیابتی استفاده

داروی امپاگلیفلوزین ،روزانه  10میلیگرم /کیلوگرم

میشود ()24؛ بنابراین ،با توجه به موارد باال ،هدف

امپاگلیفلوزین بهصورت گاواژ خوراکی و به مدت شش

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.1

بهبود مصرف انرژی بر بافت قلب بیماران دیابتی همراه

القای دیابت پس از پایان دستورالعمل آشناسازی به

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.7.0

در موش میشود ()23؛ همچنین نشان دادهشده است که

گراد ،چرخۀ روشنایی-تاریکی  12/12ساعت ،گروههای

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-11-30
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امپاگلیفلوزین باعث کاهش حوادث قلبی-عروقی و

پژوهش حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرین استقامتی و

5

برای  5جلسه در هفته و به مدت  6هفته ( 30جلسه) ،با

بهدستآمده به حالت یکنواخت ،همۀ متغیرهای تمرینی،

سرعت و مدت مشخص طبق جدول شمارۀ  1اجرا شد

شدت (سرعت و زمان) در هفتۀ پایانی (هفتۀ ششم) ثابت

( .)29هر جلسۀ تمرینی با  3دقیقه گرم کردن شروع و با 3

نگهداشته میشوند (جدول شمارۀ  .)1در طول تمرین

دقیقه سرد کردن به پایان رسید .سرعت و مدت تمرین

تردمیل ،از طریق شرطیسازی با صدا ،بدون شوک

نوار گردان بهتدریج افزایش یافت و از  10متر در دقیقه

الکتریکی برای تحریک حیوانات و دستیابی به بیشینۀ

برای  10دقیقه در هفتۀ اول 10 ،متر در دقیقه برای 20

تالش در طول آزمایش استفاده شد .ساعات تمرین

دقیقه در هفتۀ دوم 15 ،متر در دقیقه برای  20دقیقه در

ورزشی روی نوار گردان از ساعت  8تا  10صبح بود.

تاثیر شش هفته تمرین استقامتی و دریافت امپاگلیفلوزین

گروههای تمرینی روی نوار گردان با شیب صفر درجه

افزایش پیدا کرد .برای رسیدن سازگاریهای

هفتۀ سوم 15 ،متر در دقیقه برای  30دقیقه در هفتۀ چهارم،
جدول شمارۀ  .1دستورالعمل تمرین استقامتی
متغیر

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

مدت تمرین (دقیقه)

10

20

20

30

30

30

سرعت (متر/دقیقه)

10

10

15

15

17-18

17-18

جدول شمارۀ  .2مقایسۀ تغییرات وزن بدن (گرم) ،گلوکز (میلیگرم بر دسیلیتر ) ،وزن قلب (گرم) و نسبت وزن قلب به وزن بدن (گرم بر کیلوگرم)
گروههای پژوهش
وزن بدن

پیشآزمون

250/87±16/45

255/20±12/73

248/70±9/88

258/00±12/44

252/70±13/09

پسآزمون

299/50±19/60

a211/60±18/53

a226/80±23/63

a215/40±16/82

پیشآزمون

89/37±9/38

88/40±6/45

87/20±8/36

87/60±8/80

پسآزمون

91/12±8/85

گلوکز
خون

وزن قلب
(گرم)

1/06±0/10

225/00±15/75
a
90/00±6/32
449/70±86/14

b,c287/70±135/79

b
0/77±0/15

0/82±0/12

a

286/60±109/45
b,c
0/96±0/19

0/001

0/001
b362/70±116/52
0/89±0/08

0/023

نسبت
وزن قلب
به وزن

0/0034±0/0004

0/0033±0/0005

0/0039±0/0003

0/0035±0/0003

d0/0041±0/0005

بدن
 .aکاهش معنادار نسبت گروه کنترل سالم؛  .bافزایش معنادار نسبت به گروه کنترل سالم؛  .Cکاهش معنادار نسبت به گروه کنترل دیابتی؛  .dافزایش معنادار نسبت به گروه کنترل دیابتی

تزریق درون صفاقی ترکیب کتامین 10درصد و زایالزین

اندازهگیریهای مدنظر صورت گرفت ( .)30تصاویر قلب

 2درصد ،رتها بیهوش گردیدند ( )26و پس از بیهوشی

توسط  VHS videotapesثبت گردید و نتایج نهایی

کامل ،اکوکاردیوگرافی از رتها انجام شد .پس از

بهوسیلۀ میانگین سه سیکل متفاوت عملکرد میوکارد

M-Mode

محاسبه شد .تعیین اندازههای شاخصهای مختلف

مدل ( )GE-VIVID-7, Version-5, USAمجهز به

اکوکاردیوگرافی بر پایۀ پیشنهاد انجمن کاردیوگرافی

بیهوشی با استفاده از دستگاه اکوکاردیوگرافی

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.1

درنهایت 48 ،ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرین ،با

ترانس دیوسر  MHz10و در نمای محور بلند قلب،

0/040

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.7.0

شاخص

زمان

کنترل سالم

کنترل دیابتی

دیابت+امپاگلیفلوزین

دیابت+تمرین

دیابت+تمرین+امپاگلیفلوزین

Pvalue

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-11-30

هفته خورانده گردید ( .)28برنامۀ تمرین استقامتی برای

به  17-18متر در دقیقه برای  30دقیقه در هفتۀ پنجم
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چپ ( ،)LVEDdضخامت پایان سیستولی بطن چپ

قلب گروههای مختلف مشاهده گردید ( .)P=0.023نتایج

( ،)LVESdحجم پایان دیاستولی بطن چپ (،)LVEDv

آزمون تعقیبی نشان داد ،وزن قلب در گروه کنترل دیابتی

حجم پایان سیستولی بطن چپ ( ،)LVESvحجم ضربهای

نسبت به گروه کنترل سالم ،بهطور معناداری کمتر بود

( ،)SVدرصد کوتاه شدن لیفهای عضالنی ( ،)SFکسر

( .)P=0.022عالوه بر این ،نسبت وزن قلب به وزن بدن در

تخلیه ( ،)EFزمان کوتاه شدن الیاف قلب ( )STو

میان گروههای مختلف تفاوت معنیداری نشان داد

ضخامت دیوارۀ بینبطنی ( )Septumاندازهگیری شد.

( .)P=0.040نتایج آزمون تعقیبی نشاندهندۀ افزایش معنادار

برای تعیین طبیعی بودن دادهها از آزمون شایپرو-

نسبت

وزن

قلب

به

وزن

بدن

در

گروه

ویلک و برای بررسی برابری واریانسها از آزمون لون

دیابت+تمرین+امپاگلیفلوزین نسبت به گروه کنترل دیابتی

استفاده گردید .برای مقایسههای بینگروهی از آزمون

بود (( )P=0.047جدول شمارۀ .)2

آماری آنالیز واریانس یکطرفه بهره گرفته شد .در

نتایج آزمون آماری برای شاخصهای تصویربرداری و

صورت معناداری آزمون آنوای یکراهه ،از آزمون

اکوکاردیوگرافی قلب نشاندهندۀ تفاوت معنیدار در

تعقیبی توکی برای مقایسههای جفتی استفاده گردید.

ضخامت پایان سیستولی بطن چپ بود ( .)P=0.011نتایج

تجزیهوتحلیل دادههای با استفاده از نرمافزارهای آماری

آزمون تعقیبی نشان داد که ضخامت پایان سیستولی بطن

 SPSS vol.27و  Graph Pad Prism vol.9صورت

چپ در گروه کنترل دیابتی نسبت به کنترل سالم ،به شکل

گرفت .سطح معنیداری نیز  P<0.05در نظر گرفته شد.

معناداری باالتر بود ( .)P=0.012از سوی دیگر،
ضخامت پایان سیستولی بطن چپ در گروه

یافته ها

دیابت+تمرین+امپاگلیفلوزین به شکل معنیداری کمتر از

( .)P=0.001نتایج آزمون تعقیبی نشاندهندۀ کاهش معنی

پژوهش مشاهده شد ( .)P=0.008نتایج آزمون تعقیبی نشان

دیابتی،

داد ،حجم پایان سیستولی بطن چپ در گروه کنترل دیابتی

دیابت+امپاگلیفلوزین ،دیابت+تمرین و دیابت+تمرین+

نسبت به کنترل سالم ،به شکل معنیداری باالتر بود

امپاگلیفلوزین (همه )P=0.001 ،نسبت به گروه کنترل سالم

( .)P=0.006از سوی دیگر ،حجم پایان سیستولی بطن چپ

بود؛ همچنین تفاوت معناداری در تغییرات گلوکز رتهای

در گروه دیابت+تمرین+امپاگلیفلوزین به شکل معنیداری

دیابتی در گروههای مختلف مشاهده گردید (.)P=0.001

کمتر از گروه کنترل دیابتی بود ( .)P=0.017تفاوت معنی

نتایج آزمون تعقیبی نشاندهندۀ افزایش معنیدار سطوح

داری در سایر شاخصها ازجمله ضخامت پایان دیاستولی

گلوکز در گروههای کنترل دیابتی (،)P=0.001

بطن چپ ( ،)P=0.900حجم پایان دیاستولی بطن چپ

دیابت+تمرین

( ،)P=0.897حجم ضربهای ( ،)P=0.719درصد کوتاه شدن

( )P=0.001و دیابت+تمرین+امپاگلیفلوزین ()P=0.002

لیفهای عضالنی ( ،)P=0.191کسر تزریقی (،)P=0.199

نسبت به گروه کنترل سالم بود؛ همچنین کاهش معنیداری

زمان کوتاه شدن الیاف قلب ( )P=0.122و ضخامت دیوارۀ

در سطوح گلوکز خون در گروههای دیابت+امپاگلیفلوزین

بینبطنی ( )P=0.633مشاهده نشد (شکل شمارۀ .)1

دار

بدن

در

دیابت+امپاگلیفلوزین

گروههای

(،)P=0.002

کنترل

( )P=0.011و دیابت+تمرین ( )P=0.011نسبت به گروه

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.7.0

تغییرات وزن بدن رتهای دیابتی در گروههای مختلف بود

داری در حجم پایان سیستولی بطن چپ میان گروههای

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.1

نتایج پژوهش حاضر نشاندهندۀ تفاوت معنیدار در

گروه کنترل دیابتی بود ()P=0.020؛ همچنین تفاوت معنی

وزن

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-11-30

آمریکا صورت گرفت .ضخامت پایان دیاستولی بطن

کنترل دیابتی دیده شد؛ همچنین تفاوت معنیداری در وزن

7

تاثیر شش هفته تمرین استقامتی و دریافت امپاگلیفلوزین

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-11-30

شکل شمارۀ  .1مقایسۀ شاخصهای تصویربرداری و اکوکاردیوگرافی قلب در گروههای پژوهش؛  .bافزایش معنادار نسبت به گروه کنترل سالم؛ .e

بحث و نتیجهگیری

کرد که کاهش وزن با مهارکنندههای  ،SGLT2اغلب به

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شش هفته

علت از دست دادن تودۀ چربی احشایی و زیر جلدی

تمرین استقامتی و مصرف امپاگلیفلوزین و اثر تعاملی

(بدون تأثیر بر تودۀ بدون چربی یا تراکم معدنی استخوان)

آنها بر شاخصهای ساختاری و عملکردی رتهای نر

است که پیش از این ،از طریق مطالعات تصویربرداری

دیابتی بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،رتهای دیابتی

ارزیابیشده است ( .)33 ،34این کاهش تودۀ چربی

همۀ گروهها در مقایسه با گروه کنترل سالم ،کاهش معنی

ممکن است با افزایش ترشح اسید چرب از بافت چربی

داری در وزن بدن داشتند .در تحقیقات مختلف ،همسو

برای برآوردن نیاز بیشتر به بتا اکسیداسیون اسید چرب

با پژوهش حاضر نشان دادهشده است که القای دیابت در

آزاد صورت گیرد (.)35

کاهش

شاخص گلوکز سرم در همۀ گروههای دیابتی نشان داد.

و

با وجود این ،میزان افزایش گلوکز سرم در

داروی

گروههای دیابت+ورزش ،دیابت+امپاگلیفلوزین و

امپاگلیفلوزین داشتند ،بیشتر بود .میتوان اینگونه بیان

دیابت+ورزش+امپاگلیفلوزین نسبت به گروه کنترل

بوده

است

وزن

در

(،32

)31؛

گروههای

دیابت+تمرین+امپاگلیفلوزین

همچنین

دیابت+امپاگلیفلوزین
که

مصرف

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.1

حیوانات آزمایشگاهی با کاهش وزن در حیوانات همراه

همچنین نتایج پژوهش حاضر افزایش معنیداری در

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.7.0

کاهش معنادار نسبت به گروه کنترل دیابتی

8

مصرف امپاگلیفلوزین و تعامل هر دو در کاهش میزان

امپاگلیفلوزین عالوه بر کاهش گلوکز خون ،تأثیرات

گلوکز سرم نقش دارند .مشخصشده است که کاهش

مثبتی هم بر بافت قلب میگذارد.

گلوکز سرم تا حدودی در بهبود و کنترل عوارض ناشی

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وزن قلب در

از دیابت مانند عوارض قلبی -عروقی نقش دارد .نتایج

گروههای دیابتی کاهش مییابد و این کاهش ،تنها در

نشان داده است که فعالیت ورزشی با کاهش اختالالت

گروه کنترل دیابتی در مقایسه با گروه کنترل سالم ،از نظر

میتوکندریایی در حیوانات دیابتی ،پیامدهای عملکردی

آماری معنیدار بود ،درحالیکه تفاوت آماری معناداری

مفیدی را به همراه دارد ( .)36از سوی دیگر ،تمرین

میان سایر گروههای دیابتی با گروه کنترل سالم وجود

استقامتی به افزایش حساسیت به انسولین ،کاهش وزن،

نداشت .این نتایج نشان میدهد ،ورزش استقامتی و

افزایش  Glut4عضله ،افزایش جریان خون ،کاهش تولید

مصرف امپاگلیفلوزین کاهش وزن قلب را جبران می

گلوکز کبدی ( ،)37افزایش سطوح آنزیمهای آنتی

کنند .دراینباره میتوان گفت که تمرین ورزشی

اکسیدانی ،بهبود وضعیت آنتیاکسیدانی تام و کاهش

استقامتی با افزایش وزن قلب و هایپرتروفی بطن چپ

استرس اکسیداتیو منجر میشود ( )29و همچنین فعالیت

همراه است ( .)23در کنار فعالیت ورزشی ،امپاگلیفلوزین

ورزشی در بهبود کنترل قند خون و جلوگیری یا به تأخیر

نیز ساختار و عملکرد قلب در نمونههای دیابتی را بهبود

انداختن دیابت نوع  2نقش دارد ( .)38درنهایت ،برخی از

میبخشد؛ بنابراین ،بازسازی قلب درنتیجۀ مصرف

مطالعاتی نشان میدهد که تمرین ورزشی با شدت

امپاگلیفلوزین را میتوان در جبران کاهش وزن قلب

متوسط ،برای بیماران مبتال به دیابت نوع  2بیخطر است و

رتهای دیابتی مؤثر دانست (.)41

امپاگلیفلوزین به بهبود سطح گلوکز خون منجر میگردد

پایان سیستولیک و حجم پایان سیستولیک در گروه

و میتواند بهعنوان یک درمان دارویی ،در کنار سایر

کنترل دیابتی در مقایسه با گروه کنترل سالم شد .در

درمانهای کاهشدهندۀ گلوکز برای درمان دیابت نوع 2

مقابل ،کاهش معنیداری در شاخصهای ضخامت پایان

استفاده شود ( .)32بیان  SGLT2بهطور اختصاصی در

سیستولیک و حجم پایان سیستولیک ،تنها در گروه

کلیه صورت میگیرد و با بیان آن ،دیابت بهطور

دیابت+تمرین+امپاگلیفلوزین مشاهده گردید که نشان

چشمگیری افزایش مییابد و مهار  SGLT2به افزایش

میدهد ،تعامل فعالیت ورزشی استقامتی و امپاگلیفلوزین

دفع سدیم ،ادرار اسمزی ،کاهش حجم پالسما و کاهش

از هایپرتروفی مرضی بطن چپ و حجم پایان سیستولیک

فشارخون و سفتی شریانی منجر میگردد که این

بطن چپ جلوگیری کرده است .تغییر معنیداری در

سازوکارها ممکن است عوارض ناشی از دیابت ازجمله

سایر شاخصهای قلبی ازجمله ضخامت و حجم پایان

کاردیومیوپاتی دیابتی و نارسایی قلبی را کاهش دهند

دیاستولی بطن چپ ،حجم ضربهای ،درصد کوتاه شدن

( .)16عالوه بر این ،درمان با مهارکنندۀ  SGLT2میتواند

لیفهای عضالنی ،کسر تزریقی ،زمان کوتاه شدن الیاف

متابولیسم سلول را از گلوکز به اکسیداسیون اسیدهای

قلب و ضخامت دیوارۀ بینبطنی مشاهده نشد .دراینباره

چرب تغییر دهد؛ بنابراین ،آثار مفید قلبی  SGLT2ممکن

میتوان گفت که فعالیت ورزشی به ایجاد قلب

است شامل ساختن بیشتر اجسام کتونی و -Bهیدروکسی

ورزشکار منجر میگردد که دقیقاً نقطۀ مقابل

بوتیرات باشد که میتواند یک سوبسترای بسیار کارآمد

هایپرتروفی مرضی است .قلب ورزشکار با همۀ

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.7.0

خون را بهتدریج پایین میآورد ( .)39 ،40از سوی دیگر،

دیابت موجب افزایش معنادار در شاخصهای ضخامت

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.1

یک راهبرد اصلی درمان غیردارویی است که سطح قند

درنهایت ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،القای
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دیابتی کمتر بود که نشان میدهد فعالیت ورزشی و

برای متابولیسم قلب باشد ( .)17بر اساس این ،مصرف

9

شود .این تغییرات قلبی به علت کاهش مقاومت

بطن چپ ،کاهش فیبروز و التهاب قلب و بهبود تولید

سیستمیک شریانی و اضافهبار حجمی بهوجود میآید

انرژی میوکارد ،مزایای قلبی عروقی ایجاد کند و ساختار

( .)21افزایش حجم قلب و هایپرتروفی قلب همراه با

و عملکرد میوکارد را بهبود میبخشد (.)20 ،41

اصلی قلب ورزشکار است ،از افزایش بیشازحد

محدودیتهایی داشت .از این میان میتوان به اندازهگیری

ضخامت پایان سیستولیک جلوگیری میکند و

نکردن شاخصهای بیوشیمیایی در کنار این شاخصهای

هایپرتروفی قلب به انقباض قویتر بطنی و درنتیجه،

ساختاری و عملکردی قلب اشاره کرد که میتواند دید

کاهش حجم پایان سیستولیک در بطن چپ منجر می

وسیعتری از تأثیرات تمرین استقامتی و مصرف مکمل

گردد (.)42

امپاگلیفلوزین در اختیار ما قرار دهد؛ همچنین دیگر

بهبود عملکرد بطن چپ تحت تأثیر عملکرد

محدودیت پژوهش حاضر اندازهگیری نکردن بیان

سلولهای قلبی است و فعالیت ورزشی میتواند بر

ژنهای مرتبط با بافت عضلۀ قلبی است که در این صورت

انعطافپذیری و ساختار سلولهای قلبی تأثیر بگذارد؛

میتوانست مکمل مناسبی در کنار شاخصهای ساختاری

برای مثال ،نتایج نشان داده است که ورزش بهطور

و عملکردی باشد.

دهد و مؤلفههای عملکردی قلب را بهبود میبخشد

استقامتی همراه با مصرف امپاگلیفلوزین ،عالوه بر بهبود

()22؛ همچنین نتایج پژوهش دیگری نشان داد که

گلوکز خون ،کاهش وزن بدن ،حفظ وزن عضلۀ قلب و

کاهش کسر خروجی و کوتاه شدن عضالت قلبی در

افزایش نسبت وزن قلب به وزن بدن ،بر شاخصهای

موشهای دیابتی ،با انجام تمرینات ورزشی معکوس شد

ضخامت و حجم پایان سیستولیک بطن چپ رتهای

و از کاردیومیوپاتی دیابتی با تمرینات ورزشی جلوگیری

دیابتی تأثیر مثبت میگذارد؛ بنابراین ،استفادۀ ترکیبی

گردید؛ بنابراین ،نتیجه گرفتند که ورزش عملکرد قلب

تمرین استقامتی و مصرف امپاگلیفلوزین بهعنوان یک

را حفظ میکند ،از آپوپتوز و فیبروز میوکارد جلوگیری

درمان ترکیبی و با اثر تعاملی ،عالوه بر جلوگیری از

مینماید و در مراحل پایانی کاردیومیوپاتی دیابتی،

عوارض دیابت ،به تغییرات مثبت ساختاری و عملکردی

بیوژنز میتوکندری را بهبود میبخشد ( .)42از سوی

قلب منجر میشود.

دیگر ،تحقیقات نشان داده است که مصرف
امپاگلیفلوزین با کاهش هایپرتروفی کاردیومیوسیت ها،

تشکر و قدردانی

فیبروز و استرس اکسیداتیو میوکارد و با تنظیم

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با

اکسیداسیون گلوکز و اسیدهای چرب ،افزایش استفاده

کد اخالق LU.ECRA.2021.63 :از دانشگاه لرستان می

از اجسام کتونی در میوکارد در موشهای صحرایی

باشد

همراه است ()43؛ همچنین مصرف امپاگلیفلوزین به

کد اخالقLU.ECRA.2021.63 :

التهاب ،استرس اکسیداتیو ،سفتی شریان و فشارخون
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