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اثر تمرین ورزشی باال رفتن از نردبان بر دفع سنگهای کلیوی و محافظت کلیه ها در موشهای
دچار سنگ کلیوی با اتیلن گلیکول
وحید مختارنژاد  ، 3دکتر محمد رحمانی  ، 2دکتر مجید حسن پورعزتی  ، 1مهدی عزتیفر
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 1کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه شاهد
 4استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شاهد )نویسنده مسئول)
 3استادیار گروه زیست شناسی ،دانشگاه شاهد
 2کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه شاهد

چکیده
زمینه و هدف :سنگهای کلیوی بیماری شایع سیستم ادراری که منجر به آسیب های حاد کلیوی می شود .فعالیت جسمانی
سبب اعمال نیروهای فیزیکی بر بدن و فعال شدن سیستم آنتی اکسیدانی بدن می شود .لذا ،اثر تمرین مقاومتی باال رفتن از
نردبان بعنوان بر تسهیل دفع سنگ کلیوی و حفاظت از کلیه ها در مقابل آسیبهای القایی ناشی از اتیلن گالیکول مورد
بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها :رتهای نر نژاد ویستار به چهار گروه .1کنترل.4 ،کنترل منفی (اتیلن گالیکول).3 ،کنترل مثبت(تمرین
مقاومتی) و .2آزمایش(اتیلن گالیکول +تمرین مقاومتی) تقسیم شدند .گروه کنترل منفی و گروه آزمایش  42روز آب آشامیدنی
محتوی یک درصد اتیلن گالیکول دریافت کردند .گروه آزمایش پس از دوره دریافت اتیلن گالیکول به مدت دو هفته تحت
تمرین باال رفتن از نردبان قرار گرفتند .پس از پایان پژوهش ،تعداد سنگهای در سیستم کلیوی موش ها شمارش و برش های
بافت های کلیه ،میزنای و مثانه پس از رنگآمیزی هماتوکسیلین-ائوزین مورد ارزیابی واقع شدند.
یافتهها :سنگ کلیه در گروه های کنترل منفی و آزمایش مشاهده شد ؛ اما در گروه های کنترل و کنترل مثبت یافت نشد.
تعداد سنگهای یافت شده در بافت کلیوی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل منفی به طور معنیداری ( )p<.0.1کمتر
بود .شدت عالئم تخریب بافت کلیوی ناشی از اتیلن گالیکول در کلیه گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل منفی کمتر بود.
بحث و نتیجه گیری :تمرین مقاومتی باال رفتن از نردبان منجر به تسهیل دفع سنگ کلیهی و حفاظت از بافت کلیوی در
مقابل اثرات ناشی از اتیلن گالیکول شد.
واژههای کلیدی :سنگ کلیه ،درمان ،تمرین مقاومتی ،باال رفتن از نردبان ،رت
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مقدمه
هدف از این مطالعه تحقیق درباره اثراعمال تمرین باال رفتن از نردبان به طور مکرر بر دفع سنگ کلیوی و کاهش عوارض
کلیوی ناشی از آن در موشهای مبتال به سنگ کلیه در مدل تجربی اتیلن گالیکول میباشد.
درمان به بیان ساده به معنای از بین بردن عوارض بیماری بعد از وقوع آن است و شامل کلیه اقداماتی است که از آنها
برای قطع یا آهسته کردن سیر پیشرفت بیماری استفاده میشود .عوارض تشکیل سنگهای کلیه در جوامع مدرن به دلیل نغیر
در شکل زندگی متداول هستند ..بیش از  %12مردان سفیدپوست و %6زنان دارای یک نوع سنگ هستند و تنها نیمی از این
افراد ممکن است با عود سنگ کلیه خود مواجه شوند .میزان شیوع سنگ کلیه تقریباً بین  1تا  12درصد است که بر اساس
سن  ،جنس  ،نژاد و منطقه جغرافیایی متفاوت است ( .)13سنگهای کلیوی از شایعترین بیماریهای سیستم ادراری هستند.
عوارض جانبی و احتمالی سنگها نیز قابلتوجه است و لذا تشخیص و درمان زودرس سنگهای کلیه و مجاری ادراری و دفع آن
 ،میتواند از بزرگ شدن سنگ و عوارض بعدی آن جلوگیری کند ( .)7تاکنون مدلهای مختلفی برای القا سنگ کلیه مشابه با
آنچه در انسان شناساییشده است در مدلهای حیوانی شبیهسازی و گزارششده است که القا سنگ کلیه توسط تجویز اتیلن
گالیکول یکی از پذیرفتهشدهترین این مدلها است( .)2امروزه در جهان عدم فعالیت بدنی و چاقی منجر به افزایش کلسیم
ادراری شده و متعاقب آن تشکیل بلورههای کلسیم اگزاالت و کلسیم فسفات نشان دادهشده است؛ همچنین به نظر میرسد که
چاقی یکی از عوامل مرتبط با تشکیل سنگ کلیه باشد( .)1.سنگهای کلیوی رسوباتی هستند که در لگنچهی کلیه تولید
میشوند و با حرکت از راه مجاری ادراری آنها را مسدود میکنند و سبب قولنجهای دردناک میشوند .این سنگها از نمکها،
بهویژه فسفاتها و/یا اوگزاالتها ،یا از نمکهای اسید اوره (اورات) تشکیل میشوند (.)3
انجام حرکات ورزشی برمیزان خردهسنگهای دفعی ادراری پس از سنگ شکنی تأثیر دارد .همچنین بررسی نتایج ،بیانگر
فراوانی قابلتوجه افراد مبتالبه اضافه وزن و چاقی در افراد دچار سنگ کلیه است( .)4با توجه به اینکه این عامل خطر قابلحذف
یا کاهش است ،میتوان با آموزش به افراد چاق پیشگیری اولیه و در افراد مبتالبه سنگ کلیه و دچار افزایش وزن با پیشگیری
ثانویه ازجمله ورزش کردن ،احتمال عود آن را کاهش داد (.)1
همچنین نشان دادهشده است که تجویز آنتی آکسیدانت و افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی میتواند سبب دفع تشکیل
سنگ کلیه شود ( .)11مطالعات در مورد تأثیر فعالیت و ورزش بر درمان سنگ کلیه خیلی کم انجامشده است .شاید دلیل این
توجه کمتر کاهش جریان خون و مصرف اکسیژن کلیهها هنگام ورزش و تمرین است .اما گاهی فراموش میشود که سبک
زندگی ناسالم و مشکالت و بیماریها در کمین همه است و آگاه و ناآگاه نمیشناسد ،بااینحال امروزه بسیاری از افراد که دچار
سنگ کلیه هستند درد شدیدی را تحمل کرده و گاها مجبور هستند که تحت جراحی خیلی سخت قرار گیرند .بااینحال اکثر
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مطالعات که روی موشهای آزمایشگاهی انجامگرفته شده با تجویز دارو یا مکمل غذایی همراه بوده است( .)2ولی در این
پژوهش اثر تمرین مقاومتی باال رفتن از نردبان بر درمان سنگ کلیه در موشها ی آزمایشگاهی بررسی شد که یک روش
غیرتهاجمی محسوب میشود.

مواد و روشها
حجم نمونه برابر با  34سر موش بزرگ نر که تصادفی به چهار گروه  2تایی شامل گروه کنترل ،کنترل منفی ،کنترل
مثبت تمرین مقاومتی -آزمایش تمرین مقاومتی قرار گرفتند.
جهت شروع پژوهش تعداد  34سر رت نر که از آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری دانشگاه شاهد خریداری شد و وسایل و
تجهیزات نگهداری موش تهیه گردید و وسایل موردنیاز جهت انجام تمرین مقاومتی باال رفتن از نردبان تهیه شد (شامل :نردبان
 1متری مقاومتی) .موشها در حیوانخانه آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری دانشکدهی علوم پایه نگهداری میشد و تمرین در
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری انجام میگرفت ،موشها در آزمایشگاه حیوانات دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد در شرایط
چرخه روشنایی و تاریکی طبیعی نور ،دما ( 44±2سانتی گراد) و رطوبت (حدود  22 ±2درصد) نگهداری میشد .آب و غذا به
میزان کافی در دسترس همه گروهها قرار داشت ،مدت انجام کل پژوهش دو هفته بود .قبل از شروع پژوهش وزنکشی موشها
انجام پذیرفت و قبل از شروع آزمایش رتها یک هفته و بدون دریافت هیچگونه دارو یا تمرین ورزشی و فقط برای عادت به
محفظه آزمایش دومرتبه در روز ،روزانه دو دقیقه و بافاصله سی ثانیه در محفظه نگهداری شدند و پسازآن موشها به چهار گروه:
گروه کنترل :هیچگونه دارو و تمرین ورزشی دریافت نکردند.
گروه کنترل منفی :به مدت  42روز مفید در آب آشامیدنی به میزان یک درصد اتیلن گالیکول اضافه شد و تمرین
ورزشی دریافت نکردند.
گروه کنترل مثبت تمرین مقاومتی :به مدت  4هفته و هر هفته سه روز و از نردبان مقاومتی با شیب  0.درجه باال میرفتند.
آزمایش شنا :این گروه عالوه بر دریافت اتیلن گالیکول (همانند گروه  )4فعالیت استقامتی شنا (همانند گروه  )2را انجام
میدادند.

پروتکل تمرین مقاومتی باال رفتن از نردبان
بهمنظور آشنایی با نردبان ،آزمودنیهای گروههای تمرینی یک هفته قبل از شروع پروتکل اصلی به مدت 2دقیقه در روز
و 3روز در هفته تمرین داده شدند .برنامه تمرینی اصلی به مدت دو هفته ،و سه روز در هفته ،و دو جلسه در روز و هر وهله
 1.بار از نردبان  1متری با زاویه  0.درجه باال رفتند و هر جلسه وزنهای به انتهای دم آنها بسته میشد که به صورت تدریجی

46

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال دوم ،شماره  ،31خرداد 3118

اصل اضافه بار را برای افزایش فشار روی عضالت و سیستم قلبی_عروقی موشها اعمال شد ..بعد از پایان هر جلسه باال رفتن از
نردبان ،حیوانات با حوله تمیز خشکشده و به قفسها برگردانده میشدند.

بررسی آسیب شناسی
پس از پایان شش هفته رتها با اتر بهطور مالیم بیهوش و سپس کشته شدند و کلیه آنها جدا شد و در فرمالین ده درصد
فیکس شدند و برای بررسی آسیبشناسی به شرکت هیستوژنوتک پارس تهران جهت ارزیابی بافتشناسی و جهت رنگآمیزی
هماتوکسیلین ائوزین 1منتقل شدند.

یافتههای تحقیق
دادههای جدول  1-1نشان میدهد وزن بدن موشها در طی یک دوره شش هفتهای در همه گروهها افزایش داشته است.
میزان این افزایش برای گروه کنترل بیش از  12درصد و برای گروه دریافتکننده اتیلن گالیکول بیش از  22درصد بود .در
گروه آزمایش تمرین مقاومتی میزان افزایش وزن  4.درصد بود .در موشهای که همزمان با دریافت اتیلن گالیکول ،تمرین
مقاومتی انجام میدادند  27درصد محاسبه شد.

جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد وزن موشها در اغاز و پایان پژوهش

گروهها

وزن بدن اولیه (گرم)

وزن بدن در انتها (گرم)

درصد تغییر وزن

کنترل

102/3±6/6

447 ± 6/2

12/6

کنترل منفی

17. ± 1

422 ± 2/2

22/2

کنترل مثبت تمرین
مقاومتی

446 ± 13

474 ± 14

4.

آزمایش تمرین مقاومتی

123 ± 11

460 ± 1.

27

Hematoxilin&Eozine
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براساس نتایج ارائه شده در جدول  4نشان میدهد که میزان سنگهای تشکیل شده در گروه کنترل که هیچ سنگی دیده
نمیشود ولی در گروه کنترل منفی میزان  10سنگ در کلیه و میزنای و مثانه براساس نتایج بافت شناسی مشاهده میشود و
در گروه آزمایش تمرین مقاومتی هم  2سنگ مشاهده می شود .در ضمن در گروه کنترل مثبت شنا هیچ سنگی مشاهده نمی-
شود.
جدول  .2تعداد سنگهای مشاهدهشده در گروهها به تفکیک بافت و کل

گروهها

کنترل

کنترل منفی

کنترل مثبت تمرین
مقاومتی

آزمایش تمرین مقاومتی

تعداد سنگ کلیه

.

17

.

2

تعداد سنگ میزنای

.

1

.

.

تعداد سنگ مثانه

.

1

.

.

کل

.

10

.

2
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بر اساس بررسی هیستوپاتولوژیکی سنگ کلیه در گروههای کنترل مثبت و کنترل مشاهده نشد و این بیانگر این است که
در طول پژوهش تمرین مقاومتی باال رفتن از نردبان و عوامل محیطی مشترک سبب ایجاد سنگ در موشها نشده است .اما در
موشهایی که اتیلن گالیکول مصرف میکردند سنگ مشاهده گردید .تعداد سنگهای مشاهده شده در موشهای کنترل
منفی( )n=10و در موشهای آزمایش تمرین مقاومتی به ترتیب برابر( )n=2بود .برای بررسی تفاوت گروهها از آزمون  zبر پایه
فرمول زیر استفاده شد:

=Z

تحلیل آماری نشان داد که تفاوت معناداری بین تعداد سنگهای گروه آزمایش تمرین مقاومتی و گروه کنترل منفی
وجود دارد)z=2/360(.
ارزیابی هیستوپاتولوژیک بافت کلیوی موشهای دریافتکننده اتیلن گالیکول در مقایسه با گروه کنترل وجود سنگهای
کلیوی را در بافت کلیوی آنها تائید کرد (شکل  .)1-2این تصویر در سه درشت نمای مختلف بافت کلیه را در ناحیه گلومرول
نفرون ها نشان میدهد که محل ایجاد نفرولیت در بافت با فلش سیاهرنگی مشخصشده است که به دانههای سیاهرنگ درون
تشکیلشده در بافت در تصویر اشاره میکند .در ادامه در شکل  4-2بین بافت کلیوی موشهای دریافتکننده تمرین مقاومتی
باال رفتن از نردبان مقایسهای صورت گرفتهشده است در هیچکدام از این بافتها آثاری از سنگ کلیه مشاهده نمیشود.
درنهایت شکل  3-2از بافت کلیه موشهای تهیهشده است که در تمام طول دوره دریافت اتیلن گالیکول تمرین مقاومتی نیز به
آنها اعمالشده است .مقایسه تصاویر  4-2با  3-2تائید کننده کاهش تعداد سنگها کلیوی تشکل شده به دنبال تمرینهای
ورزشی است .همچنین آسیب بافت کلیوی که به شکل دفورمه شدن آرایش بافتی و ابعاد سلولهای بافت کلیه به دنبال تجویز
اتیلن گالیکول دیده میشود (شکل  )1-2در بافتهای موشها به دنبال تمرین ورزشی تقلیل یافته است.
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شکل .3تصویر میکروسکوپ نوری تهیهشده از بافت کلیوی موشها در گروه کنترل (سمت راست) و موشهای دریافتکننده
اتیلن گالیکول ،پس از رنگآمیزی توسط روش هماتوکسیلین -ائوزین .تصاویر به ترتیب از باال به پایین عبارتاند از :کورتکس
کلیه با بزرگنمائی ×1..؛ مجاری پیچیده دور و نزدیک با بزرگنمائی ×2..؛ گلومرول با بزرگنمائی .×2..

شکل  .2تصویر میکروسکوپ نوری تهیهشده از بافت کلیوی موشهای تحت تمرین مقاومتی باال رفتن از نردبان که آب
آشامیدنی معمولی مصرف کردهاند ،پس از رنگآمیزی توسط روش هماتوکسیلین -ائوزین .تصاویر به ترتیب الف -کورتکس
کلیه با بزرگنمائی ×1..؛ ب -جاری پیچیده دور و نزدیک با بزرگنمائی ×2..؛ ج -گلومرول با بزرگنمائی .×2..

شکل  .1تصویر میکروسکوپ نوری تهیهشده از بافت کلیوی موشها همراه با دریافت خوراکی اتیلن گالیکول تحت تمرین
مقاومتی باال رفتن از نردبان قرارگرفتهاند ،پس از رنگآمیزی توسط روش هماتوکسیلین – ائوزین .الف -کورتکس کلیه با
بزرگنمائی ×1..؛ ب -مجاری پیچیده دور و نزدیک با بزرگنمائی ×2..؛ ج -گلومرول با بزرگنمائی .×2..
ارزیابی هیستوپاتولوژیک بافت میزنای موشهای دریافتکننده اتیلن گالیکول در مقایسه با گروه آزمایش تمرین مقاومتی
کاهش تعداد سنگها کلیوی تشکل شده به دنبال تمرین مقاومتی است.
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شکل ( .4الف :کنترل منفی با بزرگنمایی  ،*1..ب :آزمایش تمرین مقاومتی با بزرگنمایی ،*1..فلش سیاه  :سنگ).
ارزیابی بافت مثانه موشهای دریافتکننده اتیلن گالیکول در مقایسه با گروه کنترل وجود سنگهای مثانه را در بافت
مثانه آنها تائید کرد.

شکل  .5مثانه (فلش سیاه :سنگ ،الف :کنترل منفی با بزرگنمایی *1..ب :آزمایش باال رفتن از نردبان با بزرگنمایی)*1..

نتیجهگیری
با توجه به نظرات موجود در ارتباط با تشکیل و دفع سنگ کلیه میتوان دو فرضیه رایج را در ارتباط با مکانیسم اثر ورزش باال
رفتن از نردبان بر سنگ کلیه با توجه به پروتکل بکار گرفتهشده ورزشی مطرح کرد -1 :تمرینهای ورزشی باال رفتن از نردبان
سبب جلوگیری از کریستالیزه شدن اگزاالت کلسیم و تشکیل سنگ در کلیهها شدهاند -4 .تمرینهای ورزشی باال رفتن از
نردبان سبب تشدید دفع سنگهای کلیوی میشوند .با توجه به اینکه ارزیابی میزنای موشها به دنبال دریافت اتیلن گالیکول
حضور سنگها ی کلیوی را در مناطق میزنای و مثانه مشخص ساخت و همچنین مقایسه بافت کلیوی موشها دریافتکننده
اتیلن گالیکول به تنهایی و این ترکیب و ورزش نشان داد که ابعاد سنگها در این نوع از اعمال تمرین ورزشی از حد خاصی
بزرگتر نمیشود ،پس میتوان این نتیجهگیری اولیه را مطرح کرد که اعمال تمرین ورزشی باال رفتن از نردبان چه فعال و چه
غیرفعال پس از مصرف اتیلن گالیکول باعث دفع یا تسهیل دفع کریستالیزاسیون سنگهای اگزاالت کلسیمی جلوگیری شده
است .این فرضیه با نظرات ارائه شده در ارتباط با مکانیسم تشکیل چنین سنگهای کلیوی همخوانی دارد ( .)35این پیشنهاد
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در توجیه یافتههای این پژوهش با مدارک ارائهشده توسط میلر 4در سال  4..7برای مکانیسمهای درمان و پیشگیری از
سنگ کلیه همخوانی دارد ( .)0دانشمندی بنام ژای 3و همکارانش در سال  4.12در مقاله خود به این نکته اشارهکردهاند که
عمدهترین دلیل تشکیل سنگ اجازه دادن به تجمع بلورها ی اگزاالت کلسیم در کلیه است و هر عاملی که بتواند از این تجمع
ترکیبات معدنی مانند حرکات ورزشی بهواسطه فشارهای که به کلیه وارد میکند جلوگیری به عملآورند میتوانند از تشکیل
سنگهای کلیوی ممانعت به عملآورند( .)16لذا امروزه ترجیح داده میشود تا با ارائه مکانیسمهای چون ورزش از تشکیل
سنگهای کلیوی جلوگیری شود تا اینکه بیمار به حال خود رهاشده و به دنبال تشکیل سنگ به بیمار کمک شود تا سنگ را
دفع کند ( .)2علیرغم نظرات متعدد در ارتباط با اثرات تولیدکننده سنگ به دنبال ورزشهای سنگین امروزه مشخصشده است
که انجام ورزشهای سبک مستقل از بسیاری از فاکتورهای مداخلهگر مانند وزن بدن و نوع تغذیه میتواند سبب پیشگیری و
یا دفع سنگ در کلیهها شود (.)14
مسئله قابل توجه این است که این آزمایش برای اولین بار دفع سنگ کلیه توسط تمرین مقاومتی باالرفتن از نردبان را آزموده
است و منابع موثقی در این رابطه وجود ندارد و در نهایت ارزیابی بافتشناسی آسیبهای کلیوی و مشاهده سنگهای کلیوی
تشکیلشده در گروه دریافتکننده اتیلن گالیکول بهتنهایی در مقایسه با گروههای که ورزش غیرفعال و فعال را پس از دریافت
اتیلن گالیکول انجام داده اند مشخص کرد که هر دو تمرین بکار گرفتهشده در این پژوهش تقریباً با قدرتی برابر سبب دفع و
تسهیل در دفع سنگهای کلیوی میشوند.
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